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Bevezetés 
 
 
A vállalatok életképességét a környezet változásaihoz és kihívásaihoz való 
alkalmazkodás határozza meg. Jelentős befolyást gyakorol továbbá rá az, hogy a 
vállalatok milyen mértékben tudják a környezetüket saját céljaik elérése érdekében 
befolyásolni, ezért napjaink felgyorsult információs társadalmában, a globalizáció 
világában a vállalati életképesség folyamatos karbantartásra és fejlesztésre szorul. E 
tény hangsúlyozása különösen fontos a válságmenedzsment esetében, egy olyan 
területen, amely tizenhét évvel ezelőtt Magyarországon a jelenlegi formájában 
hivatalosan nem is létezett, sőt makroszinten a nyugati gazdaságok és demokráciák 
körében is meglehetősen „fiatal” tudományágnak számít. Bár igaz, a válságok 
elemzésével több, régebbi kutatás is foglalkozik, gondoljunk itt akár Keynes-re, de a 
klasszikus elemzések elsősorban makrogazdasági megközelítést tartalmaztak, 
foglalkozván azok tovagyűrűző hatásával is. A napjainkban zajló világgazdasági 
válsággal kapcsolatos munkák és elemzések elsősorban a vállalati és nemzetgazdasági 
környezet elemzésével foglalkoznak, és ezen keresztül vizsgálják a vállalati 
problémákat. A válság témája a szocialista gazdaság évei alatt sem örvendett nagy 
népszerűségnek, tabunak számított, ehelyett inkább csak a változtatás szükségszerűségét 
elemző kutatások voltak jellemzőek, azok is inkább csak a nyolcvanas évektől. 
Tekintettel azonban a megváltozott világgazdaság körülményeire, a mikrogazdasági 
megközelítésű válságok és azok kezelése egyre fontosabb szerepet kapnak a mai 
gazdaság elemzésében, nemcsak a volt szocialista országokban, hanem a világ fejlettebb 
részein is.  
 
Kutatásaim keretében 1997-ben kezdtem el a vállalati válságok elemzésével 
foglalkozni, melynek során mind elméleti, mind pedig gyakorlati szempontból kutattam 
a megoldási lehetőségeket. A témával végzős egyetemistaként kerültem kapcsolatba, 
majd szakmai pályafutásom elején tudatosan olyan cégnél kezdtem el dolgozni, amely 
vállalatok revitalizációjával, eszközeinek átstrukturálásával foglalkozott. 
Tevékenységünk lényege az volt, hogy a veszteségesen működő vállalatokon belül 
megpróbáltunk értelmes, nyereséges tevékenységeket vagy termékeket izolálni, 
amelyeket aztán önállóan működő profit centerekké később pedig cégekké alakítottunk 
át. A folyamat végén a veszteséges vállalat átalakult egy több nyereséges cégből álló 
társasággá és/vagy az eredeti szervezet felszámolás alá került. Ezen tevékenység során 
bizonyítást nyert számomra az a tény, hogy egy gazdasági szervezet felszámolása akár a 
válságmenedzsment sikerességét is jelentheti, szemben a sztereotíp megközelítésekkel. 
Egy súlyos gondokkal és problémákkal terhelt vállalat számára, amely különböző 
kitettségű szereplőkkel (munkavállalók, szállítók, finanszírozó partnerek, 
államháztartás, önkormányzat, stb.) van körülvéve, az esetek többségében megoldást 
jelent egy olyan válságkezelési stratégia, amelynek végén minden érintett kisebb- 
nagyobb veszteségekkel (vagy veszteségek nélkül) le tudja zárni pozícióit. Egy ilyen 
esetben sikeres válságmenedzsmentről beszélhetünk, ugyanúgy mint a részleges vagy 
teljes kiszervezésekkel elérhető tevékenység folytatások esetén. Ez a tény az elmúlt 
évtized nagyobb vállalatcsődjeinek fényében - ahol az esetek nagy többségében a 
bankok, az államháztartás és/vagy a munkavállalók összességében több milliárdos 
veszteségeket szenvedtek - különösen megállja a helyét.  
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A sikeres kiszervezés lehetőséget ad arra, hogy a tevékenység folytatódjon, amely 
bizonyos esetekben megfelelt a tevékenységek egy másik dimenziójában történő 
működtetésének, azaz a revitalizációnak. A megfelelő eszközökkel folytatott megfelelő 
termék előállítás a válsághelyzetekre adott válaszlehetőségek kulcsgondolatát képezi. A 
válságok megoldása érdekében határozott változtatási lépésekre van szükség, amelyek 
során mindenképpen hozzá kell nyúlnunk a meglévő struktúrákhoz. Ennek során 
egészen bizonyosan sérülhetnek a már megszokott sémák, és bizonyos tevékenységek, 
vagy eszközök feláldozásáról kell dönteni. Ez a gondolat oda vezet, hogy a cél 
érdekében néha fájdalmas döntéseket kell hozni, nyereséges vagy annak látszó 
tevékenységeknek kell véget vetni, illetve cégeket kell felszámolni. A fájdalmas lépések 
előkészítésénél és végrehajtásánál objektív, érzelmi elemektől mentes gondolkodásra 
van szükség, ezért időnként meglepődve tapasztaltam, hogy a menedzsment (különösen 
ha tulajdonos - menedzserekről volt szó) mennyire nem képes az ilyen jellegű feladatok 
végrehajtására. Ezek az észlelések vezettek oda, hogy elkezdjek foglalkozni a 
tulajdonos – menedzsment által okozott válságkezelési problémákkal.  
 
Később aktív vállalatvezetőként volt alkalmam „élesben” is megtapasztalni a 
válsághelyzetekkel járó eseteket, ahol már nemcsak külső tanácsadóként, hanem első 
számú vezetőként feleltem (felelek) a problémák megoldásáért. Megtapasztaltam, hogy 
válsághelyzetek szinte havi gyakorisággal fordulnak elő, csak az intenzitásuk, valamint 
a szervezetekre gyakorolt hatásuk rendkívül változó, ezért a külvilág számára általában 
teljesen észrevehetetlenek.  
 
Megfigyeltem továbbá azt is, hogy a szervezeten belül dolgozók az utolsó pillanatig 
nem hajlandóak elismerni, hogy válságról van szó és általában a számviteli és pénzügyi 
rendszerek nem megfelelő működését okolják a zavarért, ahelyett hogy az 
alaptevékenységgel kapcsolatos problémákra koncentrálnának. Itt lett számomra 
egyértelmű az információáramlás jelentősége, a komplex vállalati folyamatok 
kontrolljának és a megfelelő taktikai és stratégiai döntések előkészítésének 
szempontjából.  
 
A válságok differenciálódási folyamokon mentek és mennek keresztül, amelynek 
eredményeképpen a megoldási és prevenciós eszközök esetében is differenciálódásról 
beszélhetünk. Ezen folyamatok elemzése során a gyakorlati tapasztalatok alátámasztják 
azt a felismerést, hogy a megfelelő keretek között bevezetett és működtetett 
informatikai rendszerek sikeres eszközei lehetnek a válságok korai felismerésének és 
kezelésének. Ennek fontossága különösen a válsághelyzetek kialakulására adott vezetői 
válaszok megfogalmazásában nyilvánul meg. Természetesen bizonyos vezetői szintek 
napi, operatív döntéseinek megalapozásában is ezek az információk adnak segítséget. 
 
Kutatásom során a rendelkezésre álló adatok elemzése, a hazai és nemzetközi 
szakirodalom áttekintése és értékelése, valamint gyakorlati kutatómunkám eredményei 
alapján egyrészt a válságok kialakulásának körülményeire, másrészt ezekre építve a 
feltárt módszerek gyakorlati adaptációs lehetőségeinek - konkrét vállalati példákon 
keresztül történő - elemzésére törekedtem. A válságok elméleti vizsgálatát 
interdiszciplináris megközelítésben végeztem el és fontosnak tartottam a válságok 
kialakulását mind a vállalati életgörbe, mind pedig a vállalati életképesség 
szempontjából is vizsgálni. 
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Disszertációm első fejezetében a válság fogalmát határozom meg, majd a legfontosabb 
válságkezelési eszközöket mutatom be időbeli síkon. Itt az elméleti megközelítés 
mellett határozottan dominál a gyakorlati tapasztalat és alkalmazhatóság bemutatása. A 
válságok kialakulásának külső és belső okaival dolgozatom második fejezetében 
foglalkozom, ahol egy külön alfejezetet szentelek a szervezeten belüli reakciók 
bemutatásának is.  
 
Gyakorlati tapasztalataim szerint a válságok a vállalati életgörbe bármely szakaszában 
előfordulhatnak, ezért külön fejezetben tárgyalom a válsághelyzetek és az életgörbe 
összefüggéseit. A disszertáció ezen – harmadik fejezetében – bemutatom az életgörbe 
szakaszokra jellemező potenciális krízisfaktorokat és ezen keresztül szemléltetem a 
lehetséges megoldási lehetőségeket. Külön alfejezetben tárgyalom a tulajdonos-
menedzser úgynevezett elszakadási pszihológiai korláttal kapcsolatos problémát, 
amellyel kapcsolatos hipotézisemet gyakorlati tapasztalatokkal igazolom. A vállalati 
életgörbe vizsgálata után a negyedik fejezetben az értékteremtő folyamatok 
szemszögéből kutatom a válságveszélyeket. 
 
A szakirodalmi adatok és a konkrét vállalati tapasztalatok alapján arra a következtetésre 
jutottam, hogy a prevenciónak kiemelkedő szerepe van a válságok megelőzésében, 
illetve - azok kialakulása esetén - sikeres kezelésükben, hiszen a megfelelő struktúrájú 
információállomány rendelkezésre állása esetén sokkal felkészültebben érik a vezetőket 
a válságjelek. Miután a válságok kezelésének folyamatában az egyik legfontosabb 
tényező az idő, ezért egyértelmű hogy mennyire fontos a vezetők felkészültsége illetve a 
megfelelő forgatókönyvek megléte. Ezeket a következtetéseket a disszertáció ötödik 
fejezetében fejtem ki, külön kitérve az egyes prevenciós eszközök jelentőségére. Az 
időtényező szempontjából lényeges az információk naprakész rendelkezésre állása és 
rendszerezése, amelyben leginkább a controlling segít bennünket. A beszállítói lánc 
fejlesztése (supply chain management) – bár a szakirodalom szerint nem tekintendő 
válságmegelőző eszköznek –, ugyanúgy mint a napjainkban egyre inkább előtérbe 
kerülő eszköz - kihelyezés (outsourcing) azon aktív válságmegelőző eszközök táborát 
gyarapítják, amelyek alkalmasak a szervezetek folyamatos korszerűsítésére és a válság 
ellenálló képesség fokozására, különösen azért mert mindkettő a vállalati működés 
rugalmasságát növeli. A vállalatok válságérzékenységét hasonló módon csökkenti a 
marketing eszközök megfelelő használata, amely által nemcsak a mindenkori piaci 
információkat, hanem a jövőbeni változási piaci változásokkal kapcsolatos ismereteket 
is birtokolni tudják. Ezek segítségével a vállalatok képesek lesznek arra, hogy 
erőforrásaikat mindig rugalmasan és előrelátó módon igazíthassák a mindenkori 
igényekhez.  
 
A válsághelyzetek elkerülését és leküzdését szolgáló döntések előtt olyan döntés-
előkészítő információs rendszert kell működtetni, amely kellő minőségű és mennyiségű 
információval lát el bennünket. Az információáramlás releváns jelentőségét a 
dolgozatom 5.7. alfejezetében elemzem. Az információáramláshoz kapcsolódik az a 
szervezeten belül áramló információk védelme, amely nélkül a rendszer elleni külső és 
belső támadások lehetősége nagyobb. Az információvédelem szempontjából sebezhető 
rendszer magasabb fokú válságérzékenységgel bír ezért az információvédelmet is a 
válságprevenciós eszközök közé soroltam. 
 

 
 

6



A disszertációban természetesen a kialakult vállalati válságok kezelését is 
megvilágítom. Ehhez a válságok definiálásából kiindulva a válságterületek elemzésén 
keresztül eljutottam a válságkezelési eszközök definiálásáig. Ezek közül a 
leghatékonyabbnak a preventív eszközöket ítéltem meg, különösen az exakt, 
mindenkori válsághelyzeti térkép vagy pillanatfelvétel lehetőségét nyújtó VRK mutatót.  
 
Értekezésem hatodik fejezetében egy olyan mérőszámot mutatok be, amely lehetővé 
teszi a megfelelő vezetői szinteknek egy olyan „pillanatfelvétel” készítését a vállalatról, 
amely a cég mindenkori válságérzékenységi állapotát érzékelteti. Kutatómunkám során 
megfigyeltem, hogy a VRK mutató segítségével jelentősen sikerül lecsökkenteni a 
válsághelyzetekre adott válaszok reakcióidejét és ezáltal fokozni a szervezet ellenálló - 
képességét. 
 
Hipotéziseimet olyan adatokkal igazoltam, amelyeket a közel tíz éves kutatómunka 
során rendszereztem. 
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1. A válság és a válságmenedzsment értelmezése 
 
 
A közgazdaságtudományban a válságkutatás közel 100 éves múltra tekint vissza. 
Kezdetben azonban kizárólag makrogazdasági válságkutatásról beszéltünk, valamint 
azok tovagyűrűző hatásairól. A tőzsdei válságok, pénzügyi és kereskedelmi 
vonatkozásain keresztül azok mikrogazdasági vonatkozásaira is terelték a figyelmet és 
ezzel a vállalati válságok tudományának alapozása kezdődött meg. A kétpólusú 
gazdasági világrendszer válságértelmezésben is különbözött egymástól, amíg a 
kapitalista rendszer foglalkozott a vállalati válságokkal, addig a szocialista tervgazdaság 
ideológiai alapon nem volt hajlandó ismerni a válság fogalmát. Ennek ellenére a 
szocializmus évei alatt is zajlottak válságkutatások, amelyek elsősorban a 
világgazdasági válságokat és azok hatásait elemezték. A kezdeti téves (részben 
ideológiai alapokon nyugvó), a begyűrűződéssel szembeni rezisztenciát hirdető 
megállapításokat először az 1973-as olajválság tépázta meg, majd az 1989-es gazdasági 
liberalizáció és rendszerváltás semmisítette meg, amely egyértelművé tette, hogy a 
világgazdaság résztvevői több szempontból ugyanazokkal a problémákkal küszködnek 
és a gazdaságpolitikai különbségektől függetlenül szembesülnek az egymásrautaltság 
tényével.  
 
Napjainkban világgazdasági válságnak mondott problémával nézünk szembe, a 
médiában percenként többször hangzik el a válság szó, ugyanakkor még mindig 
nehezen tudjuk megfogalmazni, hogy mit is jelent egészen pontosan a válság, mi az az 
állapot, amit válságnak hívunk, melyik az a pont a vállalat életében, ahol már 
válsághelyzetről beszélhetünk. Ezért értekezésem kiindulópontjaként célszerűnek 
tartom a vállalati válság vagy válsághelyzet definiálását. 
 
Mikrogazdasági válságot legcélszerűbb a vállalati élet természetes velejárójaként 
értelmezni, amely mind konjunktúra, mind recesszió idején állandóan előforduló 
jelenség. Ennek a jelenségnek a veszélyességét az intenzitásának, összetettségének és 
területi jellegének függvényében határozhatjuk meg. Mielőtt a válságtípusok mélyebb 
elemzésébe kezdenénk, célszerű a válság szakirodalmi fogalmát meghatározni, hiszen 
már annak definíciója sem egységes. A válság fogalmának meghatározását egy 
klasszikus szakirodalmi megközelítéssel kezdem. 

 
„A válság a termelésnek, a forgalomnak és a fogyasztásnak zavaraiból keletkező 

gazdasági baj, amely mindig értékek megsemmisítését vonja maga után.”  
(Révai Nagy Lexikon [34], 749. oldal) 
 

A legrégebbi válságdefiníció szerint, tehát a válság lényege: az értékek 
megsemmisülése. Napjaink pénzügyi piacokon is zajló válsága kiválóan szemlélteti ezt 
a megközelítést, gondoljunk csak a tőzsdékről, bankközi piacokról, befektetési 
alapokból naponta eltűnő dollár százmilliárdokra. Egy 2009-ben megjelent tanulmány 
szerint (Stern [55]) a pénzügyi válság hatására világszinten 39.400 milliárd eurónak 
megfelelő vagyon „tűnt el nyomtalanul” a pénzügyi rendszerből. Itt értékek 
semmisültek meg, vesztesek keletkeztek, és egyértelmű volt, hogy megoldásokra, 
válságkezelésre van szükség.  
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Ugyanez igaz akkor is, amennyiben vállalati szintű válságról beszélünk, ahol szintén 
valamelyik vagy egyszerre több szereplő (munkavállaló, beszállító, részvényes, 
finanszírozó, hitelező, stb.) veszteségeket szenved el.  
 
Amíg a kezelt válságok esetében is folyamatosan fennáll a veszteség veszélye, addig az 
egyáltalán nem menedzselt vagy sikertelenül menedzselt válságok egyértelműen anyagi 
veszteségekhez, azaz értékek megsemmisüléséhez vezetnek. Ebből a szempontból úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a válságkezelés lényege a veszteségek csökkentése. A 
definíció ugyanakkor rávilágít egy másik aspektusra is, éspedig, hogy a termelésben, 
forgalomban és fogyasztásban (tehát a vállalat életét meghatározó három legfontosabb 
tényezőben) keletkezett zavar esetén beszélhetünk válságról. 
 
Ugyanakkor a szakirodalom más szempontok alapján is megvilágítja a válságok 
lényegét, az ismertetést a következő definícióval folytatnám: 
 

„Válságok akkor következnek be, ha új helyzetekben bevált megelőző modellek 
csődöt mondanak. A jól begyakorolt, százszor bevált reakció hirtelen nem működik.” 

 (Lőrinc [27], 5. oldal) 
 
Az alapfelfogástól eltérően a fenti definíció már a külső ingerekre adott helytelen 
választ nevezi meg válságként. Válsághelyzet akkor következik be, ha kellő innovációs 
kompetenciák hiányában a vállalatnál működő megoldások és modellek már 
megváltozott körülmények között nem működnek. Ebből azt a kezdeti következtetést 
lehet levonni, hogy általában a válsághelyzetek kialakulásához legalább két ok kell: egy 
belső és egy külső. Ezt a felvetést erősítik meg az alábbi definíciók is. 
 

„Válság elsősorban és döntően az előre nem, vagy alig látható, erős külső 
hatások, illetve az ezekre adott, nem megfelelő vállalati válasz vagy elmaradt reakció 
miatt következik be.” (Lőrinc [27], 5. oldal) 

 
„A válság az általános célokat fenyegető váratlanul fellépő veszély, amely 

időhiányban szenvedő döntési folyamatot vált ki.” (Lőrinc [27], 5. oldal) 
 
Kedvenc megközelítésem szerint a válság egy hasznos jelenség, hiszen annak sokkszerű 
hatásai alatt nagyon intenzíven megmutatkoznak a szervezeti problémák, amelyek 
egyébként rejtve maradnának, vagy csak nagyon nehezen lennének kimutathatóak 
(Perren [34]).  
 

 „A kínai nyelvben a válság fogalmát két egymás mellé írt jel adja vissza. Az 
egyik azt jelenti, hogy veszély, a másik azt jelenti, hogy lehetőség.” 

 (Oakley-Krug [33], 64. oldal) 
 
Ezen felfogás szerint a válság nem más, mint egy lehetőség arra, hogy a vállalatunkat a 
problémás területre koncentrálva átszervezzük és egy új dimenzióban folytathassuk a 
tevékenységeket. Amennyiben nemcsak a problémás területre fókuszálunk, hanem a 
teljes vállalati működésre, akkor könnyen előfordulhat, hogy a kialakult válság (illetve 
annak kezelése) hatalmas lendületet adhat a vállalat fejlődésének. Úgy fogalmaznék, 
hogy egy kis válság sokszor rendkívül hasznos lehet, ezáltal kényszerítvén a vállalati 
szereplőket a teljes tevékenység átgondolására és újraszervezésére. Ez a megállapítás 
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mind a mikro-, mind a makrogazdasági válsághelyzetekre igaz, gondoljunk csak az 
energiahordozók áremelkedése miatt kialakult pánikhangulatra, amely új lendületet 
adott az alternatív, illetve zöld energiák szélesebb körű alkalmazásának. 
 
A vállalati szintű tevékenység újragondolást és újrastrukturálást revitalizációnak 
nevezzük, amellyel egyébként a későbbiekben a 3.2.-es fejezetben foglalkozom. 
 
Angyal Ádám féle megközelítés a válságra kimondottan változtatási kényszerként és 
nem csak változtatási lehetőségként tekint: 
 

„A válság egyben jelentős fordulatot is jelent, amikor az események már nem 
mehetnek tovább a korábbi módon. A válság a változtatás kényszere.” 

 (Angyal [2], 112. oldal) 
 
A fenti definíciók mindegyike egy közös megállapítást tükröz, éspedig azt hogy a 
válság az egyensúly átmeneti zavarának tekinthető és megújulási, illetve innovatív 
változási kényszert jelez. A jelzésre érkező válaszreakciók gyorsaságától, minőségétől 
és adaptációs megfelelőségétől függően dől el, hogy a szervezet a válságot sikeresen 
vagy sikertelenül kezeli. Ebből az következik, hogy a válság nem jelenti szükségszerűen 
a működés végét, legtöbbször kellő innovációval és megfelelő stratégiával sikeresen le 
lehet azt küzdeni és egy magasabban pozícionált szinten tovább lehet a tevékenységet 
folytatni. Sarkalatos pontja tehát a válságoknak, hogy olyan külső vagy belső hatások 
által indukált változások következnek be a vállalat életében, amelyek miatt az 
események nem mehetnek tovább a korábbi módokon, tehát változtatásra vagyunk 
kényszerítve. Ez egy pozitív folyamat, amely a válság ismételten pozitív megközelítését 
jelenti, a korábbi Oakley- Krug féle definícióhoz hasonlóan. 
 
A sikertényezők elemzése során világossá válik, hogy a siker és a sikertelenség számára 
azonos kritériumok mérvadók, igaz hogy eltérő orientációval és előjellel. Tehát a válság 
egyfajta szükségszerű állapotként is értelmezhető, ahol a probléma alatt nem a válság 
tényét értjük, hanem annak intenzitását vagy időbeli elhúzódását. Ebben az 
értelmezésben léteznek az elfogadható szinten belül lévő válságok, amelyeket belső 
operatív módszerekkel lehet nap mint nap kezelni és csak a szokásos mértéket 
meghaladó működési zavarokat nevezzük klasszikus értelemben válságoknak. 
Hasonlóan vélekedik erről Dinya is, aki egyfajta ciklikus törvényszerűséget értelmez 
definíciójában: 
 
„A válság a szervezetek életében menetrendszerűen bekövetkező állapot, tehát a 
sikeresség egy átmeneti helyzet két válság között.” (Dinya [11]  ,11. oldal) 
 
A fenti meghatározásból az következik, hogy a válság törvényszerű, a siker mércéje (a 
válságkezelés sikeressége) a két válság között eltelt idő hossza. A két válság közötti 
állapotot nevezzük normális vállalati működésnek. A normális vállalati működés 
egyensúlyi pályáját nemcsak válsághelyzet esetén hagyhatjuk el, hanem úgynevezett 
esélyhelyzet esetén is, hiszen az akut válsághelyzetek és akut esélyhelyzetek esetén 
alapvető hasonlóság áll fenn, amennyiben mindkettő a normál helyzet kiegyensúlyozott 
esély/kockázat helyzetét elhagyja és az egyensúlyi pályán kívüli területre törekszik.  
 
A szakirodalmi, elméleti megközelítések nem minden esetben adnak konkrét 
támpontokat a vállalati válsághelyzetek felismeréséhez, ezért ötvözve az elméleti és a 

 
 

10



gyakorlati – tapasztalati elemeket saját magam is megfogalmaztam a vállalati válság 
fogalmát. A definíció megértése érdekében szükségesnek tartottam a vállalati 
folyamatok egyfajta válságszempontú megközelítését.  
 
Véleményem szerint a vállalati alapfolyamatok két olyan komplementer jellegű 
működési rendszeren keresztül zajlanak: 
 

- szakmai működési rendszer (termelési és/vagy szolgáltatási – „frontvonal”),  
 
- kiszolgáló működési rendszer (támogatási – „hátország”) 

 
A következő 1. számú ábra bemutatja azt, hogy a két működési rendszer további 
alrendszerekre bomlik, amelyen keresztül gyakorlatilag a vállalat teljes 
folyamatrendszerét leírhatjuk.  
 

 
1. sz. ábra A vállalati alapfolyamatok rendszere (saját szerkesztésű ábra) 

 
 
Az alrendszerek nem elkülönült területként értelmezendőek, működésük során egymás 
szerves részeként támogatják a vállalati folyamatok sikerességét. A szakmai működési 
rendszer magába foglalja a termelési, kutatás – fejlesztési, kereskedelmi – marketing, és 
logisztikai alrendszereket, azaz egyfajta technokrata erőt, amely a mindenkori 
frontvonalat képviseli. Ezen frontvonalon keresztül érintkezik a vállalat a piaci 
szereplőkkel, amely nemcsak az értékesítési felületeket, hanem a beszállítói 
kapcsolatokat is magába foglalja. A szakmai működési rendszer a termelés és/vagy 
szolgáltatás mennyiségéért, minőségéért és piaci megfelelőségéért felelős. Ezen 
tevékenységen belül a piaci igények, termelési kapacitások és költségek összhangját kell 
megteremteni és fenntartani.  
 
A kiszolgáló rendszerek a pénzügyi – számviteli, humán erőforrás, infrastrukturális, jogi 
és minőségügyi alrendszereken keresztül hátországként támogatják a frontvonalat. A 
vállalat stratégiaalkotási és implementációs alrendszere egyszerre támogatja a 
frontvonalat és a háttérországot is, ezért azt mindkét terület részeként kell értelmezni. A 
korábban említett normális vállalati működés alatt azt a folyamatot értjük, amikor a 
fentebb definiált két működési rendszer, illetve azok alrendszerei képesek arra, hogy 
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folyamatosan megújuló egyensúlyi helyzetet, gazdálkodási szempontú összhangot 
teremtsenek és tartsanak fenn a vállalat input- output folyamataiban. 
 
Ebből az következik, hogy a folyamatok egyensúlyi helyzetből való kibillenése esetén 
megszűnik a normális vállalati működés. Zavarok keletkeznek az alrendszerekben, a 
fenntartható nyereséges működés egy vagy több feltétele veszélybe kerül vagy eltűnik. 
Az alrendszerek működési zavarát területi válsághelyzetként definiálom. Amennyiben 
egy vagy több alrendszer működési zavara átlép egy kritikus tömeg határt (több területi 
válsághelyzet összeadódik), akkor metasztatikus módon a többi alrendszer 
működésében is zavart okoz. A problémák és válsághelyzetek (területi válsághelyzetek) 
dominó elv alapján terjednek, újabb és újabb problémákat okoznak, újabb és újabb 
területeket „fertőznek meg” és egyfajta negatív szinergiahatás elérésével képesek a 
teljes vállalati működés zavarát előidézni. Ezt az állapotot hívjuk vállalati szintű 
válsághelyzetnek. Megközelítésem szerint vállalati szintű válsághelyzet akkor alakul ki, 
amikor a nyolc alrendszer közül legalább kettőben működési zavarok keletkeznek 
(területi válsághelyzetek). Ebben az esetben várható, hogy a működési zavarok 
áttételeken keresztül a többi alrendszerre is kiterjednek a válság és komplex vállalati 
válságot okoznak. 
 
 
1.1. Válságtípusok 
 
 
A válságdefiníciók ismertetése után érdemes röviden áttekintenünk a legfontosabb 
vállalati válságtípusokat is. A válságok tipologizálását az általam fentebb ismertetett 
definíció szemszögéből vizsgáljuk. Kezdjük az Angyal Ádám féle válságtípusok 
megközelítéssel (Angyal [2]: 
 

a. Piaci válságról akkor beszélünk, amikor az értékesítés visszaesik és az árbevétel 
nem éri el a szükséges fedezeti pontot. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 
vállalat nem tudja eladni (vagy a nyereséges működéshez szükséges elégtelen 
mennyiségben) termékeit vagy szolgáltatásait. A kilencvenes évek elejére 
jellemző kelet- európai vállalati válságokat leginkább ez jellemezte. A 
világgazdasági válság által okozott keresletcsökkenés szintén piavci 
válsághelyzetet okozhat. A piaci válságokat esetében általában a kereskedelmi és 
termelési vagy kutatás- fejlesztési alrendszerek zavarai képesek előidézni. 

 
b. Műszaki-technikai válságok általában termék vagy technológiai avulás esetén 

fordulnak elő. Ebbe a körbe tartozik, minden olyan válság, amelyet a gyártás 
vagy szolgáltatás lassúsága, megbízhatatlansága vagy versenyképtelensége idéz 
elő, tehát a termelési és kutatás- fejlesztési, és/vagy humán erőforrás alrendszer 
nem megfelelő működése. 

 
c. Szervezési-gazdálkodási válság alatt a vezetési és problémakezelési 

nehézségek által okozott válságokat értjük, mint például a túlbonyolított 
adminisztráció, nem megfelelő szervezeti felépítés vagy kommunikációs 
zavarok. Ilyen típusú válságok olyan cégeknél alakulhatnak ki, amelyek nem 
tudnak kellő sebességgel alkalmazkodni a változó környezeti kihívásokhoz, 
amelyek folyamatainak átalakulása nem követi szorosan a piaci tényezők által 
megkövetelt változtatásokat.  Ebben az esetben általában a kutatás- fejlesztés, 
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d. Pénzügyi válságról általában likviditási, finanszírozási problémák esetén 

beszélünk, amelyeket természetesen a különböző gazdasági mutatók romlása 
idéz elő. Bár külön válságtípusként említjük, érdemes megjegyeznünk, hogy a 
pénzügyi válság általában okozat, amelyet egy másik válságtípus váltott ki. 
Bizonyos esetekben elképzelhető azonban, hogy kizárólag pénzügyi okok 
vezetnek válsághoz, olyan cégek esetében ahol az alaptevékenységek 
folyamataiban nincs válságra utaló jel. Ilyen esetek az általános makroszintű 
gazdasági vagy valutaválság által érintett vállalatok működése, ahol ezek a 
hatások begyűrűznek a mikrofolyamatokba, jelentősen megnehezítvén vagy 
szélsőséges esetben ellehetetlenítvén a működést. A pénzügyi válságot általában 
a kereskedelmi és pénzügyi terület zavarai idézik elő, ugyanakkor, ahogy azt 
fentebb említettem gyakorlatilag bármelyik két alrendszer együttes zavara képes 
előbb utóbb pénzügyi jellegű válságot okozni.  

 
e. Emberi válságról akkor beszélünk, ha a válságok vagy válsághelyzetek 

közvetlen károsultjai a munkavállalók, üzleti partnerek vagy befektetők. 
 
A válságokat ugyanakkor megkülönböztethetjük jellegük polarizációja mentén is, amely 
szerint a válságok típusai két véglet között mozognak. Itt az alábbi kategóriákat 
különböztethetjük meg: 
 

a. Elszigetelhető válságok, amelyek esetében lehetőség nyílik a szervezeten belüli 
lokalizációra, és ezáltal nem igényelnek komplex válságkezelést, illetve 
általános válságok, amelyek a cég egészét érintik. Ezen tipologizálási szerint 
általában az elszigetelhető válságok jelentenek könnyebb megoldási 
erőfeszítéseket. 

 
b. Lappangó válságok, amelyek látens jellegükből adódóan csak külső szemlélő 

számára nem észlelhetőek, valamint nyílt válságok, amelyek nemcsak 
szakember, hanem laikus számára is egyértelmű jelekkel bírnak. Lappangó 
válsághelyzet alakulhat ki egy devizában eladósodott, forint bevételekkel 
gazdálkodó magyarországi vállalat esetén, amikor a cég a folyamatos 
árfolyamkockázat árnyékában működik. 

 
c. Lassan kialakuló válságok, amelyek előre látható lépéseken és szakaszokon 

keresztül, lépésről lépésre alakulnak ki, illetve robbanásos válságok, amelyek a 
válságokok bizonyos kritikus tömegének elérése után robbanásszerűen alakulnak 
ki és órák, napok alatt okoznak akut problémákat. Ez a definíció egyébként több 
elemében is hasonlít az általam megfogalmazott válságdefinícióra. 

 
d. Stratégiai válságok, a szervezet stratégiai, hosszútávú működését veszélyeztetik 

(extrém példa a gőzmozdonygyárak esete a 60-as évek végén), illetve operatív 
válságok, amelyek a napi működést veszélyeztetik, és megoldásuk nem igényel 
stratégiaváltást. Operatív válsághelyzetet okozhat például egy beszűkült 
finanszírozási piac, amelyben a jól működő vállalatok sokkal nehezebben és / 
vagy drágábban jutnak a tevékenységük finanszírozását segítő hitelekhez. 
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A válságokat megkülönböztethetjük a beavatkozási lehetőségek időbeli helyének 
szempontjából is. Ehhez kiváló segítséget ad a Katits Etelka féle válságtipologizálás 
(Katits[17]): 
 

a. Látens válsághelyzet alatt értjük a válsághelyzeteknek azt a szakaszát, ahol a 
válság jelei korai előrejelző rendszerek segítségével észlelhetők. Ebben a 
szakaszban a menedzsmentnek van lehetősége intézkedéseket tenni a válság 
eszkalálódásának elkerülése érdekében. Ez általában akkor lehetséges, ha a csak 
egy vállalati alrendszer zavaráról beszélünk. A bevezetett intézkedések kudarca 
esetén a működési zavar átterjed a további területekre, amely következtében a 
válság tovább mélyül. Az intézkedések sikere esetén a területi válságot sikerül 
lokalizálni, majd alrendszeri szinten megoldani, és ezáltal a működés újra a 
normális tartományba kerül. 

 
b. Kifejlett válsághelyzet akkor áll fenn, amikor a válság jeleit nemcsak a vállalat, 

hanem más – a vállalati környezetben lévő - szereplők is felismerik. Ebben a 
szakaszban már nem a korai előrejelző rendszereknek van szerepe, hanem az 
aktív válságkezelésnek. A fenti analógia alapján, kifejlett válsághelyzetben már 
legalább két működési alrendszer zavaráról beszélünk. 

 
A fenti megközelítés továbbgondolt változatát Kocsis [20] fogalmazta meg, aki szerint a 
válságkezelés lehet megelőző (preventív) és zavarelhárító (turnaround) jellegű, attól 
függően, hogy a válságok keletkezésének vagy potenciális kialakulásának mely 
szakaszában használjuk. Mindkét válságkezelés számos megoldási lehetőséget rejt 
magában, ugyanakkor megfigyeléseim szerint a preventív válságkezelés sokkal 
nehezebb feladat, mint egy már kialakult válság kezelése. Ebből adódóan 
disszertációmban a későbbiek során igen hangsúlyt fektetek a preventív eszközök 
bemutatására. 
 
A válságmenedzsment tartalmi értelmezésével kapcsolatban végezetül szeretném még 
az angolszász megközelítést is bemutatni, amely a válságmenedzsment három alapesetét 
különbözteti meg: 
 

a. Soft Landing, amennyiben a válságot lokalizálni és elszigetelni lehet a 
szervezeten belül (valamelyik alrendszerében). Az ilyen esetekben a vállalat 
működése nem kerül veszélybe, „a hajó tovább haladhat, menet közben 
befoltozzák a lyukat„ (lásd fentebb elszigetelhető válság). 

 
b. Quick Take-Off, a válság az egész céget érinti, minden területet megfertőzött és 

akut megszűnési veszély áll fenn. 
 

c. Emergency Take-Off, ebben az esetben a válság nemcsak a vállalatot érinti, 
hanem annak közvetlen gazdasági környezetét is (általános recesszió, válság). 
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1.2. A válságkutatások szempontjai és a válságkezelés fázisai 

 
 

Az elmúlt évtizedekben a vállalatgazdasági válságkutatás fő ágai az alábbi 
szempontokra összpontosítottak: 
 

a. Válságokok (a vállalati válságok magyarázata az ok és a hatás 
kapcsolatának keresésén keresztül) 

 
A kutatás itt a válságokok oldaláról közelíti meg a kérdést, valamint a kezelési 
lehetőségeket is ebből a szempontból tálalja. Az ok – okozati összefüggések oldaláról 
megközelíteni egy problémát mindenképpen célszerű, hiszen ez tűnik a 
legmegfelelőbbnek a megoldások kidolgozásának előmozdítása érdekében. Ez a 
megközelítés ezzel szemben viszonylag keveset foglalkozik a válságok megoldásának 
operatív kérdéseivel és sokkal inkább elméleti jellegű, ezért gyakorlati példák esetében 
kevésbé alkalmazható. 
 

b. Válságmegelőzés (korai jelzőrendszerek létesítése, kockázatmenedzsment és 
alternatív tervek valamint támpontok biztosítása a korai felismeréshez) 

 
Az előző kutatási ág mellett ez már egy sokkal gyakorlatiasabb tudományág, amely 
sokat segít a válságok megelőzésében. Fő területe a megelőző rendszerek kifejlesztése 
és adaptálása különböző vállalati környezetekbe, annak érdekében hogy a válságra utaló 
jeleket időben észre lehessen venni, hiszen általában a potenciális válsághelyzetek korai 
felismerése gyakorlatilag nem engedi a válságot kifejlődni. A korai felismerés azonban 
önmagában keveset ér a válságok leküzdését vizsgáló támpontok nélkül. 
 

c. Válságleküzdés (amely a sikeres válságkezeléstől a csődeljárás keretében 
történő kényszerű felszámolásig terjed). 

 
Ebben az esetben a válság leküzdési módszereket illeti a főszerep. A szakirodalom itt 
nyilvánvalóan a kilábalási lehetőségekre fókuszál, de ebbe a körbe tartoznak a kudarcok 
esetén életbelépő forgatókönyvek is, mint például a felszámolási és végelszámolási 
eljárások esetén alkalmazott technikák. Itt meg kell jegyeznem, hogy bár általában a 
felszámolást a válságmenedzsment kudarcának tekintik, ennek ellenére bizonyos 
esetekben nagyon hasznos, aktív válságkezelési eszköznek bizonyul. Gondoljunk 
például a holdingszerű működés esetén veszteséget termelő leányvállalatok 
felszámolására, amikor is a likvidációs döntés meghozatala csak az adott egység 
szempontjából végzetes, a vállalatcsoport szintjén azonban pozitív előjelű lehet. De 
ugyanitt említhetjük az úgynevezett irányított felszámolásokat, ahol a felszámolás alatt 
lévő vállalat eszközeit értékesítik úgy, hogy a vevő a tevékenységeket átstrukturálva, 
„tiszta lappal” folytassa a termelést vagy szolgáltatást. Ilyen esetekben a gazdaságossági 
kérdések mellett mindenképpen taglalni kell az ilyen jellegű válságkezelések etikai 
szempontjait is, hiszen a módszer lényege éppen a vállalati tevékenység minden áron 
történő megmentésében rejlik (a munkavállalók, szállítók, finanszírozók és az állam 
követeléseinek rovására). Abból kiindulva továbbá, hogy vannak olyan vállalatok, 
amelyekkel kapcsolatban tulajdonosi oldalról végelszámolási vagy felszámolási döntés 
születik és ezeket a folyamatokat is lehet szakmai szempontból sikeresen levezényelni 
(a gazdasági és társadalmi környezetnek okozott veszteség minimalizálása mellett), 
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akkor ismét megerősítést nyer az a tény, hogy akár a vállalat felszámolása esetében is 
beszélhetünk sikeres válságmenedzsmentről.  
 
A változások a vállalatok esetében komoly kihívást jelentenek; dinamikus 
alkalmazkodást követelnek meg. A változást magát a produktív társadalmi rendszerek, 
mint például egy vállalat, sokkal inkább fenyegetésként fogják fel, nem pedig esélyként, 
pedig a vállalat piaci körülményekhez való megfelelését (különösen a mai globalizált, 
világgazdasági válsággal terhelt környezetben) egyértelműen az innováció és az 
alkalmazkodás - változás dinamikája határozza meg. 
 
Az átalakulást válságszerű tünetek kísérik. A vállalat olyan új életciklusba lép, 
amelynek leküzdése minden szintű vezetés elsőrendű feladata. Ha a vezetés a válságba 
jutott vállalat helyzetét objektíven, minden tényezőt figyelembe véve elemzi, akkor 
rájön, hogy a helyzetet csak válságmenedzsment keretén belül lehet megoldani, 
amelynek során ki kell dolgoznia a zavarelhárító programot. A zavarelhárító program 
kidolgozása és végrehajtása történhet belső erőforrások felhasználásával de 
természetesen külső tanácsadó, szakértő szervezet bevonása is lehetséges. 
 
A valódi válsághelyzetbe került vállalatnak általában jelentős időre van szüksége ahhoz, 
hogy ismét eredményesen működjön. Ezt az érdekeltek – sajnos - gyakran alábecsülik, 
mert úgy érzik, hogy egy „huszárvágással” a költségfronton „mozgásba hozzák a 
gépezetet”. Az ilyen válságmegoldás nem sokat ér, nem biztosít alapot a tartós sikerhez 
(Barta[4]), bár a válságkezelés ezen fázisában igen látványos eredményeket hozhat. 
Rövidtávú válságmenedzsment szélsőséges esetben csak a vállalat eladása útján 
lehetséges, bár ezt inkább tulajdonosi oldali (rekeszelő) válságmenedzsmentnek 
nevezzük, hiszen ebben az esetben a válságot nem oldottuk meg, azt valaki mással 
akarjuk megoldatni.  
 
A válság leküzdésének fázisai megegyeznek az általános szervezeti átalakítási és 
probléma megoldási lépésekkel. Ebből a szempontból négy fázist tudunk 
megkülönböztetni: 
 

a. Elemzés 
 
A probléma diagnosztizálása után célszerű azonnal megkeresni a válságokot, vagy 
válságokokat. A következő lépésben szükséges az összes rendelkezésre álló szekunder 
információ begyűjtése és elő kell készíteni a primer információgyűjtési munkát. A 
megfelelő adatok segítségével elkészül az a gyorselemzés, ami alapján el lehet kezdeni 
a megoldási javaslatok kidolgozását. Ez nem más, mint egy gyors röntgenfelvétel a 
„beteg szervezet” állapotáról. Ebben a szakaszban belső munkaerőre támaszkodva 
célszerű külső tanácsadó segítségét is igénybe venni, mert általában a külsősök 
mindenféle szakmai kvalitásoktól függetlenül „hoznak” magukkal egyfajta külső 
objektivitást, amely nagyon sokat segít a problémák feltérképezésében. A vállalat 
munkatársai hajlamosak sok esetben nem látni a „fától az erdőt”. Ugyanakkor azt se 
feledjük el, hogy a vállalat alkalmazottai sosem lesznek képesek saját maguk erejére 
támaszkodva megtalálni a kiutat, hiszen egységesen sohasem lesznek érdekeltek a 
változásokban, mert egyikőjük sem tudja pontosan, hogy az milyen hatással lesz az ő 
munkájára. Továbbá a saját maguk által végzett hibás folyamatok felfedése szintén 
ellenérdekeltté teszi őket a problémákra való rámutatásban. 
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b. Válságkezelési program kialakítása 
 
A rendelkezésre álló adatok és az elemzési eredmények után, meg kell határozni az erre 
a célra alkalmas válságkezelési taktikát. A megfelelő koncepció felállítása döntő 
jelentőségű, mert tapasztalatok szerint egy adott válsághelyzetben a megoldási folyamat 
alatt fizikailag korlátozott számú lehetőség van a koncepciók módosítására, mert az 
ilyen változtatásoknak időigénye van és a megvalósítási fázisban az egyik legnagyobb 
ellenség az idő. Minél később húzódik a válság megoldása annál kevésbé garantált 
annak sikeressége, illetve annál nagyobb az elszenvedett kár mértéke. A sikeres 
válságkezeléshez pontosan meghatározott és csak minimális mértékben módosított, az 
időközben esetlegesen megváltozott piaci körülményekhez igazított koncepcióra van 
szükség. 
 

c. Megvalósítás 
 
A megfelelő koncepció kiválasztása után, a humán erőforrások bevonásával, folyamatos 
ellenőrzés és visszacsatolás mellett végre kell hajtani a válságkezelési tervet. Ebben a 
szakaszban van óriási jelentősége a humán erőforrás stratégiának, hiszen ha a 
kulcsfontosságú vezetőket és az alkalmazottak döntő hányadát sikerült a 
válságleküzdési tervnek megnyerni, akkor a megvalósítás a kitűzött időintervallumom 
belül biztosan megvalósul. 
 

d. Ellenőrzés 
 
Mindig tudatában kell lennünk annak, hogy jó úton haladunk, illetve ha mégsem akkor 
annak, hogy miért nem. Ehhez a megvalósítás során beépített ellenőrző modulokra van 
szükségünk, amelyek a megfelelő visszajelzéseket megadják a project állapotáról. Minél 
korábban veszünk észre devianciákat, annál könnyebben tudjuk korrigálni a hibás 
folyamatokat és természetesen így tudjuk leginkább a megvalósítás időigényét minél 
jobban lecsökkenteni. 
 
A megfelelő válságkezelési program összeállításánál az alábbiakra kel kiemelt 
figyelmet fordítanunk: 

 
- a válságkezelési program felügyeletét közvetlenül az első számú vezető alá kell 

rendelni, 
 
- a program felülvizsgálható céljainak és mérföldköveinek rögzítése (amely a 

visszacsatolás és ellenőrzés miatt is fontos), 
 
- folyamat- és határidőterv összeállítása az egyes válságlépcsők számára, 
 
- a programszervezet (programteam) és a külső tanácsadó szerepének 

meghatározása, 
 
- átmeneti vezetési funkciók átvétele a helyszínen, hiszen a válságkezelési 

program alatt a normális vállalati működés szabályai jelentősen 
megváltozhatnak, különösen ami az alá- és felérendeltségi viszonyokat illeti. 
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1.3.  A háromlépcsős válságkezelési módszer  
 
 
Egy kialakult vállalati szintű válsághelyzet megoldását, tapasztalataim szerint, az alábbi 
háromlépcsős válságkezelési módszer segíti leginkább elő. A módszer az alábbi 
lépésekből áll: 
 

a. Tűzoltás, 
b. Új stratégia kialakítása, 
c. Strukturális átalakítás. 

 
A háromlépcsős megoldás időigénye egytől öt évig terjed és a következő fejezetekben 
részletesen ki fogunk rá térni. 
 
A válság egyes lépcsői időbeli síkon részben átfedik egymást. Csak a zavarelhárító 
program kezdetén van az abszolút súlypont a „tűzoltáson”, amely a legfontosabb 
veszteségforrások felszámolását jelenti. Általános megállapításként kezelhetjük azt, 
hogy minél előrehaladottabb a válság, annál mélyrehatóbb intézkedésre van szükség és 
az egyes lépcsők időbeli síkja ennek függvényében alakul ki (Bartke[5]).  
 
Vállalatok vizsgálatával a 90-es évek közepétől foglakozom és az itt megszerzett 
tapasztalataim szerint a vállalati válságkezelések létszám, árbevétel és termék- illetve 
szolgáltatáskörtől függően eltérő időtartamúak.  
 
Az első lépcső körülbelül 3 – 6 hónapot vesz igénybe. Itt a működés stabilizálása és a 
„levegőhöz való jutás” biztosítása az elsődleges cél.  
 
A második lépcsőben meg kell határoznunk a kialakítandó új vállalati stratégiát 
(stratégiai pozíciók és jövőkép meghatározása), ennek időigénye általában 2 - 4 hónap. 
Az új stratégiai pozíciók kialakítása azt jelenti, hogy például döntéseket hozunk új 
technológiákról, termékekről, piacokról, értékesítési formákról, termelő-
berendezésekről, kooperációról. Az új stratégia megvalósításához, sikeres 
integrálásához azonban már hosszabb időre van szükség, ami viszont már nem egy 
válságmenedzsmentet közvetlenül érintő terület. Természetesen megfelelő erőforrás 
allokációval, vagy külső tanácsadók igénybevételével a stratégia kialakítási fázis 
megkezdődhet már a tűzoltási szakaszban is. Előnye kétségkívül a teljes válságkezelési 
időtáv leszűkítésében mutatható ki, ugyanakkor a túl korai stratégiai tervezés 
elhamarkodott döntésekhez is vezethet, hiszen a tűzoltási fázisban nagyon sok olyan 
értéke információt szerezhetünk a válság jellegéről, amelyek birtokában sikeres 
stratégiai tervezést tudunk végrehajtani. 
  
Harmadik lépcsőben az új vállalati stratégia alapján el kell végezni a vállalat strukturális 
átalakítását. Ebben a szakaszban mindenekelőtt biztosítani kell az átszervezésekhez 
szükséges pénzügyi forrásokat, valamint végre kell hajtani a vállalati szervezeti 
átalakítását és nem utolsósorban át kell fésülni a termelési programot és a vevőkört (ez 
általában 4-6 hónapot vesz igénybe).  
 
Amennyiben az előkészítő fázis lezárult, elindítható az első lépcső, a tűzoltás. 
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1.3.1.  Tűzoltás 
 
 
Amennyiben a normális vállalati működés (két válság közötti állapot) veszélyhelyzetbe 
kerül, akkor rövidtávú célként minden erőforrást mozgósítani kell az egyensúlyhelyzet 
biztosítására. Az aktuális, operatív problémák leküzdése az esetek többségében csak 
defenzív magatartást jelent, ahol a súlypontot a költségcsökkentő intézkedések és ezen 
keresztül az erőforrások leépítése képezik. A „zsákon lévő lyukak” betömése érdekében 
felszámolandók a legfontosabb veszteségforrások a hosszú távú életképesség 
veszélyeztetése nélkül. Amíg nincs új stratégia, addig ez a feladat ellentmondásos 
döntésekkel járhat, ennek ellenére a rövidtávú eredményorientációnak abszolút 
prioritása van, mert legfontosabb cél a vállalat nyereségességének visszaállítása, azaz a 
negatív trend megfordítása. Ezzel időt nyerünk a további lépések megtervezéséhez.  
 
A tűzoltási fázist deffenzív szakaszként értelmezhetjük, amelyet elsősorban a helyzet 
normalizálására tett intézkedések határoznak meg, kevés vállalati jövőképet 
meghatározó elemmel. A mozgásterünket itt nagyrészt az azonnali problémák 
megoldásának kényszere határolja be, és az esetek többségében csak felületi (a valós 
okokat nem érintő) eredményeket lehet elérni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 
súlyosan sérült hajó, amelybe több léken keresztül ömlik a víz, azért mert veszélyes 
vizekre tévedt és jéghegynek ütközött. Ilyen esetekben az erőforrásokat a lyukak 
betömésére kell fordítani, mert különben elsüllyed a hajó, és nem foglalkozunk olyan - a 
hajó balesete szempontjából - stratégiai kérdésekkel, hogy miért ütköztünk jéghegynek, 
és hogyan tudjuk elkerülni egy esetleges újabb ütközést, vagy esetleg hogy merre is 
hajózunk egyáltalán. Ezért nevezzük ezt deffenzív fázisnak, mert itt elsősorban a 
„beömlő víz” ellen küzdünk és nem a kilábalási lehetőségekkel, közép vagy hosszú távú 
stratégiával foglalkozunk, ami a mi hajónk esetében nem más, mint kikerülni a 
veszélyes vizekről és eljuttatni a rakományt a célállomásra. Természetesen a 
deffenzivitás ellenére ezek az eredmények nem lebecsülendőek, mert megakadályozzák 
a válság további mélyülését és eszkalálódását („a tűz továbbterjedését”). Sikeres 
„tűzoltási tevékenység” nélkül a vállalat helyzetét nem lehet stabilizálni1, ennek 
hiányában pedig az nem lesz alkalmas az új stratégia implementálására. Hasonlatképpen 
a baleseti ambulanciára bevitt beteg esetét tudom felhozni: ahhoz hogy a gyógyításra 
fókuszálhassunk, először stabilizálni kell (valamilyen szinten) a beteg állapotát. A 
tevékenység „tüneti” jellegének ellenére ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy az 
esetek többségében a leglátványosabb sikereket a legrövidebb időn belül ebben a 
szakaszban lehet elérni. 
 
A sikeres tűzoltás lépései sok hasonlatosságot mutatnak a normálisan működő 
vállalatok racionalizálási eszközeihez. A lényeges különbség közöttük az, hogy míg a 
tűzoltás lépései a rövidtávú túléléshez is nélkülözhetetlenek, addig a racionalizálás 
elmaradása maximum közép vagy hosszú távon okozhat túlélési problémákat (például 
versenyképességi kérdések esetén). A sikeres tűzoltási szakasz teljesítéséhez a 
következő azonnali intézkedésekre van szükség: 
 
                                                           

1 Válságszempontú megközelítés alapján, a stabilizálás az azonnali veszélyt jelentő problémák rövid távú kezelését 

jelenti (végrehajtás, felszámolási eljárás, inkasszó, foglalás, energia szolgáltatás kikapcsolása, stb.). 
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Pénzügyi és jogi stabilizálás: a hitelezőkkel illetve egyéb finanszírozó partnerekkel 
történő egyeztetés és rövidtávú pénzügyi terv (szállítói és banki követelések 
átütemezése) kidolgozása elengedhetetlen a vállalat további működésének érdekében. 
Ebbe a körbe tartozik a közvetlen felszámolási veszélyek elhárítása is. 
 
Az állandó költségek csökkentése: az aktívák, azaz a készletek és az állóeszközök 
csökkentése, a mérleg eszköz – forrás szerkezetének javítása, az általános költségek 
csökkentése, a nem foglalkoztatott munkaerő elbocsátása, stb. Ebbe a kategóriába 
beletartoznak azok az intézkedések is, amelyek a vállalat jövőjét átmenetileg 
veszélyeztethetik, mint például a kutatás- fejlesztési költségek csökkentése vagy a 
marketingtevékenység visszafogása.  
 
Bár mindkét említett tevékenység nagyon fontos stratégiai szempontból, abban az 
esetben, ha csak egy meghatározott időintervallumra korlátozódik ezek csökkentése, 
akkor a vállalat életképessége nem fog jelentősen sérülni, sőt bizonyos szempontból az 
„újratöltésük” az azelőtti energiák többszörösét fogja felszabadítani. Nyilvánvalóan a 
termékfejlesztési vagy a piackutatási és piacfejlesztési költségek tartós visszafogása a 
vállalatot három – öt éves időtávlatban teljesen tönkre tudja tenni. A vállalatvezetők és 
válságmenedzserek többsége hajlamos az ilyen típusú megtakarítások erőltetésére, mert 
a legjobb eredmény/erőfeszítés arány itt mutatható ki (Abrahamson[3]). Ezért ezeket a 
tényezőket nem szabad figyelmen kívül hagyni a költségcsökkentés átmeneti sikere által 
okozott eufóriában. 
 
A változó költségek csökkentése: az anyagköltségek, a raktár- és szállítási költségek, a 
személyi költségek, az energiaköltségek és a közvetlen marketing-költségek 
csökkentése, a termelékenység növelése, stb. 
 
Az előző kategóriához képest a változó költségek csökkentése sokkal intenzívebb és 
minőségibb vezetői energia ráfordítást igényel. Ezen intézkedések többsége nem is 
igazán tűzoltásnak minősül, hiszen ezek normális vállalati működés esetén is „megállják 
a helyüket”. Az anyagköltségek csökkentése esetében például kiemelt jelentőségű lehet 
a beszállítói kapcsolatok újrastrukturálása, új megállapodások megkötése, fizetési 
határidők és egyéb szállítási feltételek optimalizálása. A szállítói tárgyalások során 
vannak átmeneti jellegű és hosszú távú elemek is. A rövidtávú, átvészelési periódushoz 
kötődő megállapodások a szállítóktól is egyfajta áldozatot várnak el, általában egy 
egyéves időtáv alatt. Az ilyen „együtt nevetünk – együtt sírunk” magatartás egyrészről 
megmentheti a szállító vevőjét, másrészt pedig a helyzet rendeződése után egyértelműen 
javulnak azon szállítók pozíciói, amelyek a nehéz időkben hajlandóak voltak 
áldozatokat hozni. A hosszabb távú átalakítások általában a megváltozott piaci és 
vállalati- szervezeti körülményekhez való adaptációt jelentenek, amelyek akár hosszabb 
3- 5 éves távon túl is fennmaradhatnak. 
 
A szállítókon kívül azonnal újra kell vizsgálni a normákat, anyagfelhasználást, 
selejtarányt és a hulladékok kezelését. Már önmagában egy ilyen vizsgálat megléte 
automatikusan a pazarlás átmeneti csökkenését eredményezi, de sokkal nagyobb 
kihozatal várható egy három – öt hónapos termelékenység- javító program során. 
Teljesen át kell gondolni a termelés vagy szolgáltatás hátterét, mind termelékenységi 
mind pedig költséghatékonysági szempontokból.  Az itt szerzett tapasztalatoknak és 
információknak döntő jelentősége lesz az új vállalati stratégia és a hozzárendelendő 
erőforrások rendszerének kialakításában. 
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Árbevételnövelés és egyéb bevételek generálása: vagyis az eladási ár, az eladott 
mennyiség növelése, készletek mobilizálása, a választék ésszerűsítése, a vevőkör 
elemzése stb. 
 
A készárú és alapanyagkészletek átvizsgálása során gyors döntéseket lehet hozni a 
lekötött erőforrások mobilizálása érdekében. Az egyszeri készletcsökkentési lépések 
mellett az árbevétel növelése (akár áremelés akár mennyiségi növekmény útján) már 
egy stratégiai kihatásokkal bíró lépésnek minősül. A tűzoltási fázisban ez a legnehezebb 
szakmai feladat, mert általában az áremelési kísérletek a piacok egy részének 
elvesztésével járnak. Ugyanakkor fennáll annak a lehetősége, hogy az adott cég 
bizonyos piacokra, bizonyos termékeket ár alatt szállított. Ezért nagyon fontos azoknak 
a benchmarking elemzések gyors elvégzése, amelyek a termékcsoportok és piaci árak 
közötti összefüggéseket vizsgálják. Ad absurdum bizonyos piacok elvesztése még akár 
pozitív tényező is lehet egy vállalat életében, hiszen a veszteségesen gyártott termékek 
szállításának leállításával, nyereségessé válhat a működés. Az értékesítés mennyiségi 
növelése mindenképpen újszerű és markáns marketing stratégia kidolgozását igényli. Az 
újfajta marketingmunkát célszerű azonnal megkezdeni, mert időben ez a legigényesebb 
feladat. Ennél a fázisnál szeretném ismét kihangsúlyozni az állandó költségek 
csökkentésénél említett „könnyű megtakarítás csapdát”, mert a megtakarítást illetve 
likvidálást eredményező döntések között néha alig érzékelhető különbség van. 
 
Ha beleesünk a könnyű megtakarítás csapdájába, akkor lehet hogy a veszteséges 
termelés folytatásával az üzemi eredményünk tovább romlik (Czabán[9]), amit majd az 
állandó költségek további csökkentésével próbálunk meg egyensúlyozni. Ez középtávon 
- mint már azt korábban említettem – végzetes lesz. 
 
Humán erőforrás stratégia: vagyis a hasznos és káros vezetők lokalizálása és kezelése 
 
Az azonnali intézkedések egyik különleges problémáját képezik azok a vezetők, akik 
helytelen döntéseikkel a vállalatot a válságba vitték. Az általam megvizsgált vállalatok 
esetében megfigyeltem azt, hogy ezek a vezetők a válságkezelési periódus alatt nem 
változtak meg, egy részük továbbra sem volt alkalmas vezetésre, egy másik részük 
pedig kifejezetten a jobbító folyamatok2 ellen dolgozott, mert ellenérdekelt volt a 
sikerben. Ezeket a vezetőket nevezem káros vezetőknek. Míg az alkalmatlan de nem 
káros vezetők esetében mérlegelés tárgya lehet az elmozdításuk (más munkakörbe 
történő áthelyezésük vagy elbocsátásuk), addig a káros vezetők esetében csak a gyors és 
határozott megoldás segíthet: az azonnali eltávolítás. A megtartásuk, csakúgy mint az 
emberi szervezetben lévő rákos sejtek esetén, demoralizáláshoz vezethet, amely 
„áttéteket” képez, és rendkívüli mértékben gyengíti a jobbítási folyamatot. A késlekedés 
egyenes arányban viszonyul a sikerhez. Az ebben a stádiumban elkezdődött személyi és 
szervezeti kérdések boncolgatásánál vigyáznunk kell azonban arra, hogy a „gyerek a 
fürdővízben maradjon”. Az alkalmatlan, veszélyes vezetők eltávolításának 
szükségszerűsége mellett legalább olyan fontos az, hogy a cégben minél több vezető 
megmaradjon (Tateisi[46]). Az optimális arány (eltávozott és vagy elbocsátott vezetők – 
ottmaradt vezetők) megtalálása nagyon nehéz feladat, de nélkülözhetetlen, mert a 
legjobb válságmenedzser sem képes arra, hogy vezetők nélkül működtesse a vállalatot, 
még átmenetileg sem.  
                                                           

2 válságkezelés 
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A siker egyik kulcstényezője a humán erőforrás stratégia, azaz szövetségesek keresése 
és találása a szervezetben. E cél elérése érdekében egyértelmű, hogy miért fontos a 
kulcsemberek megkeresése és lehetőleg megtartása. Ezeket a szövetségeseket 
elkötelezetté kell tenni és akkor megfelelő iránymutatásokkal a szervezet saját maga 
oldja meg a problémáit (Sonnenfeld[40]). A stratégiánkat nemcsak a felsővezetéssel és a 
tulajdonosi körrel kell elfogadtatni, hanem az alkalmazottakkal is. Erre kiváló módszer 
a dolgozók bevonása a jobbító folyamatokba, mert ezen keresztül megnyerjük őket, és 
az átalakítási munka nagy részét el is tudjuk velük végeztetni. 
 
Az azonnali intézkedések alapját célszerűen durva elemzés képezheti, amelyet egy erre 
a célra felállított programteam végez el (Abrahamson[3]). A programteam 
összeállításában belső, a céget ismerő munkatársakra kell alapozni, kiegészítvén őket 
olyan külső szakemberekkel, akik a problémák felismerésében és megoldásában tudnak 
segíteni. A külső résztvevők bevonása azért fontos, mert ők mentesek mindenfajta belső 
kapcsolati elkötelezettségektől (nem ismernek senkit és ezáltal személyes okok nem 
zavarják őket a jó megoldások hideg fejjel történő kidolgozásában) és egyfajta friss 
gondolkodásmódot tudnak behozni a rendszerbe. Ennek eredményeképpen 
programkatalógus készíthető, ebből levezethetők azok az azonnali intézkedések, 
amelyek cselekvési tervek keretében valósíthatók meg.  
 
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a „tűzoltás” csak egy meghatározott és időben 
jól behatárolt akut válságkezelési eszköz, amelyet konstruktív és offenzív eszközök kell 
kövessenek. A későn történő beavatkozás, vagy be nem avatkozás legalább 
ugyanakkora veszélyekkel jár, mint az ezen első fázis időben történő elhúzódása. 
Tapasztalataim szerint az esetek többségében a nyolc hónapnál hosszabb ideig tartó 
tűzoltás az egész válságelhárító programot veszélyezteti, és jelentősen csökkenti annak 
hatékonyságát. 
 
A túlságosan elhúzódó „tűzoltó” munka nagy veszélyekkel jár, az alább felsorolt okok 
miatt: 
 

a. Múltbéli problémák túltengése esetén a vállalati vezetők sokkal több időt 
töltenek múltból származó, operatív problémákkal, mint a jövőépítéssel. Emiatt 
hajlamosak lesznek egyrészt a részletekben való elveszésre, másrészt viszont a 
tényleg fontos dolgokra nem marad energia.  

 
b. A vállalati szervezet „ad-hoc” jelleget kezd felvenni, hiányoznak a közép és 

hosszú távú víziók, minden erőltetésére, hiszen a demoralizáltság hatása alatt a 
cég felszámolásának lehetősége lebeg. Egy bizonyos idő után a vállalati 
működés kézi irányításúvá válik, túl sok lesz benne a szubjektív, egy- két 
vezetőn múló döntés és nem kerül vissza a normális kerékvágásba 

 
c. A „tűzoltók megsérülnek a tűzben”, azaz ha túl sokat foglalkozunk a múltbeli 

problémák megoldásával és azok kialakulásának elemzésével, valamint a 
folyamat a kelleténél hosszabbra nyúlik, akkor mi magunk is 
„megfertőződhetünk” és ezért nem sikerül végrehajtani a feladatot. Különösen 
nagy a veszélyhelyzet ilyen szempontból, ha nem sikerült elég szövetségest 
találnunk a szervezeten belül, vagy nem köteleztük el eléggé a dolgozókat. Az 
ilyen történetek általában kettős kudarccal végződnek, vesztes lesz a 
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válságmenedzser, a dolgozók, és a vállalat maga, mert nem sikerült talpra 
állítani. 

 
A fentiekből következik, hogy az időtényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert 
a legragyogóbb koncepció is megbukik, ha a megvalósítás objektív vagy szubjektív 
okokból nagyon elhúzódik. Az első fázis lezárultával megkezdődhet az új stratégia 
kialakításának fázisa. 
 
 
1.3.2. Új stratégia kialakítása 
 
 
Tapasztalataim szerint az új stratégia kialakítása a vállalati karakterisztikák 
függvényében kettő- négy hónapot vehet igénybe. Az eddig hozott válságkezelési 
intézkedések elsősorban a múlttal való megbirkózást szolgálták, de ebben a szakaszban 
már a jövővel kapcsolatos elmélyült foglalkozás következik. Hatékony 
sikerpotenciálokat kell kiépíteni a tartós működési biztonság eléréséhez. (Porter[36]) 
Többnyire évek telnek el, míg egy stratégiai sikerpozíció valódi versenyelőnyt biztosít. 
 
Az elemzés és a koncepció készítés fázisában stratégiai munkacsoport létrehozása 
célszerű. Ennek működése során szabályos időközökben munkacsoportülések 
rendezésére kerülhet sor.  
 
A stratégiai elemzés alapvetően öt területtel foglalkozik: 

 
a. Mely piaci területeken van a vállalat naponta jelen (stratégiai üzleti egységek 

meghatározás)? 
b. Melyek az egyes sikertényezők? A múltbeli sikeres lépések elemzése, a „maradj 

a kaptafánál” szemlélet miatt (Szintay[41]) 
c. Hogyan alakulnak a fejlődési trendek (esélyek és kockázatok)? 
d. Melyek a vállalat versenyelőnyei, illetve milyeneket kíván kiépíteni 

(pozicionálás)? (Porter[37]) 
e. Az új vállalati stratégiában a specializációra vagy a diverzifikációra kell 

helyezni a hangsúlyt? 
 

E kérdések mélyreható elemzése, majd megválaszolása után el lehet kezdeni az új 
vállalati stratégia megfogalmazását. Ez a lépcső megköveteli a vállalatvezetés döntését 
több kérdésben, mint például: 

 
- Milyen termékeket, milyen vevőknek, milyen értékesítési csatornákon keresztül 
értékesítünk? 
- Milyen technológiai fejlesztések szükségesek az értékesítési célok 
megvalósításához? 
- Mely termékeket gyártjuk saját kapacitásainkon és mely termékeket gyártatjuk 
partnereinkkel? 
- Növekedésünkben milyen szerepet játszanak a vállalatfelvásárlások, illetve 
szövetkezések? 
- Milyen irányokat határozunk meg a termékfejlesztésben és innovációban? 
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E lépcső időigényének legnagyobb része az új vállalati stratégia megvalósítására és 
ellenőrzésére jut, amelyek beépítendők a normális vezetési folyamatba. Ez egy olyan 
időpont, amikor a zavarelhárító program lezárul és az új vezető testület a „normális” 
üzletmenetet irányítja. 
 
Azzal, hogy a megcélzott stratégiai sikerpozíció megvalósult, lezárul a vállalat 
stabilizálásnak ez a lépcsője is.  

 

1.3.3. A vállalat szervezeti felépítésének átalakítása 
 
 
A megfelelő stratégia megalkotása után a vállalati szervezetet hozzá kell igazítani az új 
kívánalmakhoz. Ez azt jelenti, hogy a vállalaton belül lévő alá- és felérendeltségi 
viszonyokat, organigrammot és esetlegesen a szervezeti működési szabályzatot 
adaptálni kell a megváltozott stratégiai célokhoz. Megítélésem szerint - amelyet az 
általam megfigyelt vállalatoknál tapasztaltakkal vélek igazoltnak - a vállalati struktúra 
átalakítása általában (a cég méretének és jellegének függvényében) négy - hat hónapot 
vesz igénybe, és részben átfedi az első lépcsőt, szervesen csatlakozva hozzá. A 
tűzoltástól eltérően itt meg kell teremteni az új vállalati stratégia szerinti működési 
alapokat, valamint meg kell határozni azokat a taktikai és operatív szintű lépéseket, 
amelyek a sikeres vállalati átalakítási folyamathoz szükségesek.  
 
A szervezeti átalakítás offenzív szakasznak minősül, mert itt a menedzsment már nem 
elsősorban múltbeli problémákkal foglalkozik, hanem aktívan igyekszik a szervezetet az 
új stratégiai irányoknak megfelelően átalakítani. A harmadik lépcső tehát egy 
középtávú, új orientáció, amely jelentősen offenzívabb jellegű. A vállalat már átesett az 
eddigi legnagyobb terhelési próbán, és ismét lehetségessé vált újjáépítési projektek 
megvalósítása.  
 
A strukturális átalakításnak négy súlyponti területe van: 
 

a. Belső, „fellelt” eszközök felszabadítása és portfólió tisztítás 
 
Bár a mérlegstruktúra áttekintése nem feltétlenül a szervezet átalakításához közvetlenül 
kapcsolódó tevékenység, mégis ezzel kezdődik a stratégiához igazodó szervezeti 
felépítés kialakítása. A belső, az előző szervezeti felépítés miatt rejtve maradt eszközök 
megtalálása és felszabadítása azért fontos, mert egyrészt forrásokhoz jutunk, másrészt 
viszont tisztább képet kapunk a belső működésről az új szervezeti felépítés 
kialakításához nyújt támpontokat. A rejtett eszközöket leginkább az immateriális javak 
között lehet találni, de ebbe a kategóriába tartoznak az ingatlanok, peres követelések és 
a részesedések is. A fellelhető eszközök megtalálása után meg kell szabadulni a 
stratégiai szempontból felesleges, vagy a jelenlegi helyzetben optimálisabban 
hasznosítható befektetésektől (Myers[9]). Az alacsony hozam/befektetett tőke aránnyal 
rendelkező befektetéseket értékesíteni kell, illetve fel kell számolni, és eszköz alapon 
kell realizálni a bevételt. Az ebből származó jövedelmek egyrészt a vállalat likviditási 
gondjain segíthetnek, illetve a stratégiailag fontos tevékenységekbe forgathatók. A 
portfóliótisztítás természetesen meghatározza a vállalati strukturális átalakítási folyamat 
következő lépéseinek sikerességét is. 
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b. Szervezeti átalakítás különös tekintettel a vezetői rendszerre 

 
A meglévő organigramm átalakítása elengedhetetlen a sikeres tovább működés 
szempontjából. A gyökeres átalakítás általában célravezető, de ugyanakkor nem kell a 
régi struktúra minden elemét újragondolni, meg kell próbálni a megfelelő elemek által 
alkotott rendszerbe integrálni az átalakítás által megkövetelteket. Ez vonatkozik 
természetesen az alkalmazotti személyi kérdésekre is. Az átalakítás vezérelveként a 
felső és középvezetői szintek vállalati célok szempontjából történő újra – 
összehangolását fogalmazhatjuk meg. 
 

c. Értékelemzés a hatékonyság növelésének céljából 
 
Bár ez terület szorosan összefügg a portfóliótisztítási területtel, itt inkább operatív – a 
termelés és a termék szempontjából történő – elemzésekről és döntési szintek 
kialakításáról van szó. Termék és technológia szinten el kell végezni azokat a 
fedezet/költségszámításokat, amelyek alapján részleges vagy teljes termék és/vagy 
technológia megszüntetési döntéseket lehet hozni, és amelyek már összefüggésben 
vannak a későbbi stratégiai fázis portfóliótisztítási kérdéseivel (specializáció vagy 
diverzifikáció). 
 

d. A motiváció javítása a célok és a vállalati kultúra széles körű terjesztésével 
 
Ebben a szakaszban alkalmassá kell tenni a rendszert a vállalati célok megismertetésére 
és befogadására. Amint azt már korábban említettem, a vállalati átalakítás sikere 
általában fordítottan arányos a szövetségesek – azaz az elkötelezetté tett dolgozók – 
számával, ezért motiválttá kell tenni a dolgozókat a változtatások és változások 
befogadására, valamint a rendszer további működtetésére. Meg kell találni továbbá azt a 
középvezetői szintet, amely operatív szinten segíti a stratégia megvalósítását. Az én 
véleményem szerint ez az egyik legnehezebb eleme a strukturális váltásnak. A 
válságmenedzsernek itt nagyon kényes egyensúlyozó szerepe van, hiszen egyrészt 
határozott intézkedések esetleges drasztikussága miatt fellépő működésképtelenség 
vagy működési zavarok, másrészt pedig a nem kellő mélységű intézkedések által 
előidézett helyzet konzerválódás vékony határmezsgyéjén kell folyamatosan mozognia.  
Itt utalnék ismét a humán erőforrás problémára. Ebből sokszor a legjobb döntés a „nem 
– döntés” problémája alakul ki, a vezető azon igyekezete eredményeképpen, hogy minél 
kevésbé „billegtesse a ladikot” (Szintay[41]), azaz minél kisebb mértékben bolygassa 
meg a már kialakult és működő struktúrákat. 
 
Amennyiben a strukturális átalakítási szakasz sikeresen lezárult, akkor kijelenthetjük, 
hogy a szűkebb értelemben vett zavarelhárító program be is fejeződött.  
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2. Válságokok és válságterületek 
 
 
A válság multifaktoriális jelenség. Soha nem szabad egy tényezőt, vagy egy 
tényezőcsoportot megjelölni a válságjelenség kialakulásának kizárólagos okaként. Ezzel 
összefüggésben kijelenthetjük azt is, hogy a vállalat és a vállalat környezete 
kölcsönösen hatnak egymásra. Ebből kiindulva a következő fejezetben meghatározom 
és tipologizálom a vállalati válságok okait. 
 
 
2.1. A vállalati szintű válságok kialakulásának okai 
 
 
A vállalati működés egy összetett tényezőrendszer keretei között zajlik. A tényezőket 
legegyszerűbben, külső és belső tényezőkre oszthatjuk (2.sz. ábra). 
 

 

               KKKüüülllsssőőő    tttééénnnyyyeeezzzőőőkkk               

 

 

          

 

 

               BBBeeelllsssőőő    tttééénnnyyyeeezzzőőőkkk               

VÁLLALAT 

 
2. sz. ábra A vállalatra ható tényezők rendszere (saját szerkesztésű ábra) 

 

A vállalatra ható tényezőket értelemszerűen válságközpontú megközelítésben 
vizsgáljuk, ezért a válságokok megközelítésénél a negatív hatásokat kiváltó tényezők 
kerülnek górcső alá. A külső tényezők kétfajta módon befolyásolják a működést, 
egyrészt közvetlen módon akadályozhatják a vállalat működését, mint például egy 
természeti csapás vagy háborús, illetve terrorcselekmény. Ugyanakkor a külső tényezők 
közvetett hatást is tudnak gyakorolni a vállalatra, ezáltal belső problémákat idézvén elő. 
Ilyen lehet például egy piaci válság, amely értékesítési problémákat és ezen keresztül 
súlyos belső problémákat okozhat. A válságot okozhatják tehát belső, vagy külső, 
lassan, vagy hirtelen kirobbanó, egyfajta változást generáló tényezők (válságokok). 
Olyan ez, mint egy időről időre felbukkanó “betegség”, amely különböző reakciókat 
vált ki az érintett organizációkból. Egy későbbi fejezetben részletesen kitérek a külső 
tényezők által indukált szervezeti válaszreakciók elemzésére. 
 
A külső és belső válságokokat többek közt kialakulásuk kiszámíthatósága és 
előrejelezhetősége is megkülönbözteti. A kutatásaim eredményei kimutatták, hogy amíg 
a belső okok által generált válsághelyzetek általában kiszámíthatónak ítélhető 
(legalábbis bizonyos módszerekkel kvantifikáltan előrejelezhető), amelyre megfelelő 
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preventív intézkedésekkel fel lehet készülni, addig a külső okok miatt kialakult 
válsághelyzetet nehezebb kezelni, mivel kiszámíthatatlanságuk teszi a tervezhetőséget 
lehetetlenné. A hatodik fejezetben az általam bevezetett minőségügyi rendszerek 
vállalati példáival bizonyítom a preventív intézkedések hatékonyságát, jogosságát. 
 
A legtöbb esetben a felkészületlenség okai között a nem megfelelő, nem hatékony, vagy 
egyáltalán nem létező külső környezetet figyelő-elemző rendszer keresendő, amely ha 
betöltené kívánt funkcióját, a külső válságok okozta negatív hatások mértéke 
csökkenthető, lenne. Ennek ellenére a problémák kialakulása esetén a vezetők 
előszeretettel hivatkoznak külső körülményekre, sokkal többet foglalkozván azzal, 
mintsem a helyes válaszok kidolgozásával. 
 
A következőkben determinálom a külső és a belső válságokokat, majd meghatározom 
azok jelentőségét a vállalati válsághelyzet kialakulásában. 
 
Külső okoknak nevezzük azokat a tényezőket, amelyekre a vállalat működésének 
semmilyen közvetlen befolyása nincs. Ez azt jelenti, hogy minden olyan tényezőt 
külsőnek tekintünk, amelyik a vállalati működéstől függetlenül zajlik és a vállalatnak 
csak részben vagy egyáltalán nincsenek eszköze annak befolyásolására. Tipikus külső 
okok közé soroljuk: 
 

- törvényi változások, 
- katasztrófa események, 
- commodity jellegű nyersanyag árak változása, 
- banki, piaci likviditás alakulása, 
- kamatok és árfolyamok alakulása, 
- háborús és terrorcselekmények, 
- piaci környezet politikai változása. 

 
A törvényi változások sok esetben drasztikusan meghatározhatják egy adott vállalat 
működési pályáját. A nagyobb, jelentős befolyással bíró vállalatok részleges 
befolyásával szemben a cégek döntő többsége tehetetlenül szemléli az adott 
törvényváltozásokat, amelyek adónöveléseket, új adónemek bevezetését vagy egyéb 
lényeges változtatásokat (például tevékenységek korlátozását, tiltását vagy 
engedélyezését) tartalmazhatnak. Napjainkban a mindenki által ismert pénzpiaci válság 
a banki likviditás drasztikus csökkenését, és ezáltal a források árának emelését hozta 
magával (tipikus külső tényező). Ez a folyamat ugyanakkor végigsöpör az egész 
gazdaságon és recessziós várakozásokat alakít ki, amelyek miatt erőteljes piaci kereslet 
csökkenés várható (kereskedelmi/piaci válság), hiszen a likviditási 
(finanszírozhatatlansági) problémák miatt projektek, befektetések sora nem valósul 
meg, amely következményeképpen lassul a gazdasági növekedés, vagy egyenesen 
csökkenésbe csap át.  A külső okok közé lehet sorolni a mindenkori jegybanki 
alapkamat és devizaárfolyamok alakulását is. A katasztrófa események (például egy 
kőolajvezeték meghibásodása vagy egy atomerőmű baleset) szintén olyan tényezőknek 
számítanak, amelyekre semmilyen módon nincs hatással a vállalat. Ugyanide tartoznak 
a világpiaci beszerzési (nyersanyag és szolgáltatások) árainak különböző változásai, 
amelyet többek közt az előbb felsorolt tényezők is indokolhatnak.  
 
A piai környezet bármilyen politikai és nem gazdasági okokból történő változását talán 
a legszemléletesebben azon amerikai cégek példáját lehet demonstrálni, amelyek 
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érdekeltségeinek államosításával nemrégiben kezdett el foglalkozni az újonnan 
megválasztott venezuelai kormány. Ugyanez a helyzet az oroszországi külföldi 
érdekeltségekkel, amelyek az orosz kormány mindenkori hatalmi törekvéseinek 
eshetnek áldozatul, amennyiben nem az orosz (kormány)érdekek szerint működnek. 
 
Belső okoknak nevezzük azokat a tényezőket, amelyekre a vállalati működésnek 
közvetlen befolyása van. Tipikus belső tényezők: 
 

- stratégiai irány, 
- menedzsment és tágabban értelmezett vezetés képességek, 
- beosztottak képességei, 
- a vállalat pénzügyi és tágabban értelmezett gazdasági helyzete, 
- kutatás-fejlesztési stratégia és operáció, 
- alkalmazottak elkötelezettsége, 
- vállalati irányítási és ellenőrzési rendszerek. 

 
A fentebb felsorolt hét tényezőcsoport teljesen lefedi a vállalat által befolyásolható és 
alakítható elemeket. 
 
A fenti összegzés után folytassuk a vállalati válságok okainak boncolgatását. A vállalati 
válságok leggyakoribb okait Dinya [11] az alábbiak szerint csoportosította: 
 

1. Gyenge, nem megfelelő vezetés, 
2. Nem megfelelő pénzügyi kontroll: az esetek 73%-ban felelős a krízishelyzetért, 
3. Piaci verseny, 
4. Versenyképtelen költséggazdálkodás, 
5. Változó piaci igények, 
6. Fogyasztói árak emelkedése, 
7. Piaci erőfeszítések hiánya, 
8. Nagy fejlesztési projektek, 
9. Vállalatok felvásárlása, 
10. Rossz pénzügyi politika, 
11. Túlzott értékesítés. 

 
A fenti válságokok között találhatók belső és külső okok is egyaránt. Dinya szerint 
egyetlen tényező ritkán okoz válságot, gyakran két –három tényező összefonódik, de 
ugyanakkor ebben nem tesz különbséget külső és belső tényező között.   
 
Kutatásaim is azt igazolják, hogy egyetlen (akár külső akár belső válságokról 
beszélünk) tényező csak speciális, szélső esetben okozhat vállalati szintű válságot. Ezt a 
megállapítást azzal egészítem ki, hogy legalább egy külső és egy belső tényező egyidejű 
megléte szükséges a válság kialakulásához. Természetesen kivételek léteznek, de 
kijelenthetjük, hogy csak egy belső, vagy csak egy külső válságok megléte csak 
szélsőséges esetben okozhat vállalati szintű válságot. Ebben a tekintetben a válságokok 
súlya külön relevanciával bír, hiszen nem minden válságok egyforma jelentőségű. Ez 
azt jelenti, hogy ahogy arra korábban a válság definíciónál rámutattam, szükséges egy 
bizonyos kritikus tömeg elérése, amely a vállalati szintű válságot kirobbantja. Ezt a 
helyzetet előidézheti szélsőséges esetben két válságok is, de a másik véglet szerint akár 
20-30 válságok is szükségeltetik hozzá (kisebb súlyú okok esetében).   
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Tézisem bizonyításaként a következőkben a szervezeti válaszreakciókat elemzem, 
hiszen a külső problémák által kiváltott válsághelyzetekre adott válasz minőségét a 
szervezet helyes reagáló képessége határozza meg. Amennyiben a szervezet helyesen 
reagál a környezeti változásokra, a vállalati szintű válság nem fog bekövetkezni. A 
helyes szervezeti válaszreakció általában jó vállalati működésre (ebben az esetben a 
belső válságokok hiányára) utal. Ha a szervezet rosszul reagál, akkor általában 
valamilyen belső válságtényező miatt teszi ezt. Ugyanez fordítva is igaz, mert egy belső 
válságokhoz is kell társuljon egy külső tényező ahhoz, hogy a problémák 
eszkalálódjanak. Példaként említem azokat a nagy multinacionális vállalatokat, vagy az 
Adizes [1] által említett izraeli, mexikói vagy brazil cégeket, ahol motiválatlan és 
tehetségtelen vezetők és munkatársak nem viszik csődbe a cégek, mert a külső 
körülmények ennek ellenére biztosítják a működési feltételeket. Ebből az következik, 
hogy csak egy külső válságok önmagában csak szélső esetben eredményez válságot, 
általában legalább egy külső és egy belső ok egyidejű megléte szükséges a válság 
kialakulásához.  
 
A vállalaton belüli egységek, mint egy organikus rendszer a válságjelekre azonnal 
reagálnak. A válsághelyzetek által indukált tipikus szervezeti válaszreakciókat a 
következő fejezetben mutatom be. 
 
 
2.2. Válságesetekben jelentkező szervezeti válaszreakciók 
 
 
A külső negatív impulzusokra a szervezetek különféleképpen reagálnak. A 
válaszreakciókat az alábbiak szerint csoportosíthatjuk:  
 

a. Sokk, a szervezet nem tud reagálni az őt ért hatásra döntésképtelenné válik. 
Ebben a helyzetben a bénult, árral sodródó vezetési stílus dominál, amely 
befagyott erőforrásokkal próbál működni. Ilyenkor jellemző szervezeti 
válaszreakció a vészjelek ignorálása illetve bagatellizálása, és általában a rutin 
megoldásokat keresik a vezetők, akik közül sokan vagy nem képesek vagy nem 
akarnak reagálni (lásd: káros vezető 1.2.1 fejezetben). A vezetők egy része 
ragaszkodik a „majd elmúlik magától, és minden rendben lesz” elmélethez. 

 
b. Tagadás és visszavonulás, a szervezet nem hajlandó felismerni és elismerni a 

problémát, makacsul ragaszkodik a „minden rendben van” elvhez. A struktúrát 
autokratikus vezetők irányítják, akik döntéseiket a külső körülmények 
figyelembevétele nélkül hozzák és hajtatják végre. Folyamatosan a régi 
erőforrások felhasználását szorgalmazzák, amelyek már nem alkalmasak arra, 
hogy a megváltozott körülmények között dinamizálják a vállalatot. Példa erre az 
IKARUS kilencvenes évek derekáig tartó veszteséges működése, amikor 
mindenki a buszgyártást erőltette, és senki nem volt hajlandó tudomásul venni a 
megváltozott piaci körülményeket. A meglévő buszgyártó kapacitások 
csökkentése, a fennmaradó kapacitások autóipari beszállításokhoz történő 
átalakítása és az ingatlanok fejlesztése helyett az állami tulajdonos csak a 
fedezeti pont eléréséhez szükséges busztermelésre fókuszált. Ennek 
eredményeképpen a kilencvenes évek elejétől folyamatos vagyonfelélés 
jellemezte a céget, amely ezek után eljutott oda, hogy az összes piaci és 
befektetési lehetőségről lemaradt, és lassú agóniára ítéltetett. Hasonlóan lehet a 
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diósgyőri kohászat esetét is jellemezni. A folyamatos, régi módszerekkel történő 
újraélesztési kísérlete szintén kudarcra volt ítélve, hiszen ezek csak a régi, már 
jelen időben nem, vagy nagyon rosszul működő struktúrákat konzerválták. 
Ebben az esetben is szakítani kellett volna az évtizedeken keresztül „beégetett” 
sztereotípiákkal és egy teljesen más célú felhasználáshoz lehetett volna 
forrásokat keresni (ipari parkká történő átalakítás, ingatlanfejlesztés, 
konferenciaközpont, ipari műemlék jellegű múzeum stb.). 

 
c. Tudomásulvétel, a szervezet passzívan tudomásul veszi az érkező válságjelet és 

lassan felkészül annak leküzdésére. Jellemző a segítő típusú vezetés, amely 
keresi a megoldást, de nem elég intenzíven és nincs elég ereje ahhoz, hogy a 
kellő változtatásokat megfelelő dinamikában áterőltesse a szervezeten. Pozitívan 
értékelendő az, hogy a vezetés új erőforrások, új koncepciók bevonásával keresi 
a megoldást. A RÁBA kilencvenes évek végétől kezdődő gazdasági hanyatlására 
szintén az új koncepciók kidolgozása volt jellemző. Azonban ezek egyrészt 
átmeneti és egyszeri jellegűek voltak (például ingatlanprojektek), másrészt pedig 
hibás piaci információn alapultak (autóbuszgyártás, hadiipari járművek 
fejlesztése). Ezt a szervezeti válaszreakciót súlyosbíthatja a vállalat tulajdonosi 
szerkezetének összetettsége, azaz a kellő tulajdonosi egyetértés és döntési 
kényszer hiánya. 

 
d. Hibás reakció, a szervezet reagál a válságjelre de vagy rossz módszerrel 

próbálja azt leküzdeni, vagy a hibás elképzelés miatt újabb válsághelyzeteket 
generál. A tagadás és visszavonulás típusú válaszreakcióhoz hasonlóan itt is 
elsősorban autokratizmus jellemzi a vezetési stílust. 

 
e. Alkalmazkodás, a szervezet érzékeli a válsághelyzetet, megoldást dolgoz ki a 

leküzdésre, és sikeresen alkalmazza azt. Együttműködő vállalati vezetése 
dinamikusan és kreatívan keresi és meg is találja a megoldásokat a válság 
leküzdésére és képesek a változások szükségessége és a dolgozói érdekek 
szinergiájának kiaknázására. Jó példa erre a magyarországi Videoton esete, 
amely OEM (végtermék kibocsátó) pozíciói feladva sikerült beintegrálnia magát 
a globális beszállítói láncba, ezáltal Európa egyik legjelentősebb elektronikai 
beszállítójává vált.  

 
A fenti válaszreakciókat a következő oldalon lévő 1. számú táblázat foglalja össze. A 
táblázatból érdemes kiragadnunk a „tagadás és visszavonulás” valamint az „adaptálás” 
reakciókat. Ha jobban megvizsgáljuk az ezen fázisokhoz tartozó változásokat a 
szervezetben, reakciókat, valamint vezetési stílust, akkor egyértelműen kijelenthetjük, 
hogy ezek az iparági okokból bekövetkező vállalati válság kezelésének két alapesetét 
jelentik, amelyek a későbbiekben kerülnek kifejtésre. 
 
Az elsősorban külső okokból bekövetkező vállalati válságoknál figyelhető meg a válság 
ágazati elterjedése, amelynek leggyakoribb formája a strukturális válság. A tartós 
strukturális válságok fő oka a “megfagyott” iparszerkezet, illetve az ágazati késedelmes 
reakció a világ- és belgazdasági változására. Tipikus példaként említhetjük a borsodi 
nehézipar helyzetét. A néhai nehézipar két tényezőre épült: az olcsó szovjet 
nyersanyagra és a kimeríthetetlen szovjet piacra. A kellemes piaci helyzetet tetézte a 
szocialista tervgazdaság és az akkori politikai helyzet miatti könnyű kiszámíthatóság is. 
A kilencvenes évek közepére azonban mind a tervgazdaság, mind az olcsó szovjet 
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nyersanyag a múlté lett és a volt szovjet tagköztársaságok megválogathatták, hogy kitől 
szerzik be a szükséges termékeket. A tönk szélére került nehézipart állami segítséggel 
sem lehetett megmenteni.  
 
Ellenkező előjelű példaként említhetjük a kazincbarcikai vagy a tiszaújvárosi vegyipart, 
amelynek sikerült a piaci liberalizációs lehetőséget kihasználva napjajinkra európai 
szintű tényezővé válni akár a polimer akár az MDI, TDI piacokon.   
 
A fentiek összefoglalásaként az alábbi táblázat szemlélteti a jellemző szervezeti 
válaszreakciókat és azok legfontosabb összefüggéseit (1. sz. táblázat). 
 
 

Reakció 
Szervezeti célok és értékek 

összefüggései 

Erőforrások 

alkalmazása 

Jellemző szervezeti 

működés 

Jellemző 

vezetési 

stílus 

Sokk 
Visszatérés a hagyományos 

értékekhez és célokhoz 
Befagyott 

Kaotikus 

visszavonulás 
Megbénult 

 

Tagadás és 

visszavonulás 

A hagyományos értékek és 

célok dominanciája 

Régi források 

felhasználása 

Korlátozott, 

részleges 

Autokratik

us 

Tudomásulvét

el 

Új értékrendszer és célok 

mérsékelt keresése 

Új források 

utáni kutatás 
Működés fejlődése Segítő 

Hibás reakció 
Visszatérés a hagyományos 

értékekhez és célokhoz 

Új források 

utáni keresés 

sikertelensége 

Korlátozott 

működés 

Autokratik

us 

Alkalmazkodá

s 

Új értékek és célok 

kialakítása 

Új források 

sikeres 

felhasználása 

Új, vagy tovább 

fejlesztett működés, 

kibővített, vagy 

módosított funkciók 

Együttműk

ödő 

 

1. sz. táblázat  Válságjelzések és szervezeti válaszreakciók (Booth [8]) 
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2.3. Válságok kialakulásának regionális összefüggései 
 
 
A vállalatok működésük során nem tudják függetleníteni az őket körülvevő környezet 
hatásaitól. Ebből az következik, hogy annak a régiónak a gazdasági helyzete, amelyben 
az adott cég működik, jelentősen kihat a cég működésére. Ez természetesen  nem jelenti 
azt, hogy a regionális válság szükségszerűen vállalati válságot váltson ki, vagy fordítva 
(noha ez gyakran mégis így van). A regionális tényezők összefüggő rendszerként 
gyakorolnak hatást a vállalat életére és ugyanígy a vállalat is hatást gyakorol a 
környezetére, hiszen nem csak arról van szó, hogy egy bizonyos problémákkal 
küszködő régióban működő cégek szenvedik a külső hatásokat, hanem azt sem szabad 
elfelejtenünk, hogy a regionális válság tulajdonképpen a régióban működő vállalatok 
válsága. A jelenlegi gazdasági világválság is rámutat arra, hogy kevés olyan iparági 
vagy regionális válság alakul ki, amely nem érzékelteti hatását világszerte. Ez abból 
következik, hogy a globalizált gazdasági rendszer nemcsak a fejlődést és a növekedést 
képes közvetíteni, hanem a válságokat is. Ezért nagyon fontos megérteni az ágazati és 
regionális tényezők súlyát a vállalati válságok kialakulásában. 
 
A továbbiakban áttekintem azokat a külső környezeti elemeket, amelyektől egy vállalat 
teljesítménye és lehetőségei függenek. 
 
 
2.3.1. Az adott iparág vagy szektor helyzete 
 
 
Nem kérdés, hogy a mindenkori iparági helyzet szignifikáns hatást gyakorol a 
vállalatokra. Nagyon nehéz egy általános iparági válsággal sújtott szektor vállalataként 
túlélni a válságot, gondoljunk csak a hazai szénbányászatra vagy az acéliparra. Ezekben 
az esetekben a legpozitívabb menedzsment hozzáállás sem segíthetett volna a válság 
elkerülésében. Hasonló példaként említhetjük a magyar fegyveripart is, ahol a válsághoz 
nemcsak a hazai és a Varsói Szerződés piac összeomlása járult hozzá, de mindez egy 
általános világpiaci fegyverkeresleti dekonjunktúrával is társult, továbbá a magyar 
textilipart, amely piaci válságba került. Az ágazati válságot egyébként a tipikusan külső 
okokból bekövetkező válságok legfőbb előidézőjeként tartjuk számon.  
 
Iparági válság esetén két lehetséges kilábalási/túlélési stratégiát ismertetek: 
 

a.) Kivárási (defenzív) stratégia 
 
A szektort érő recesszióra adott lehetséges válasz a kivárás. Ez azonban csak olyan 
vállalatok számára lehetséges, amelyek megfelelő tartalékokkal rendelkeznek, ahhoz 
hogy rövidebb-hosszabb ideig el tudják viselni az értékesítések csökkenéséből adódó 
veszteségeket. A módszer lényege az általános költségek minimalizálása és a recesszió 
végének kivárása, valamint a vállalat operatív szinten történő irányítása. Olyan termelő 
vállalatok számára hasznos, amelyek termékeiket a mindenkori világpiaci árakon 
értékesítik, és az esetleges átmeneti árcsökkenés miatt vissza kell fogniuk termelésüket, 
vagy akár le is kell állítani azt. 
 
Fontos szempont az iparági válság elemzése, hiszen nem mindegy, hogy konjunkturális 
válságról van szó, vagy olyan válságról, amelyet bizonyos alapvető feltételek változása 

 
 

32



okoz (például a kilencvenes évek elején kialakult társadalmi és gazdasági változások 
nem konjunkturális jellegűek voltak). Nem konjunkturális válság esetén a kivárási 
stratégia nem vezet célra. 
 

b.) Aktív (offenzív) stratégia 
 
A kivárási stratégiával ellentétben az aktív stratégia az előretörésre épül, és kevesebb 
figyelmet fordít az operatív szintekre. A vállalat egy teljesen más szinten próbálja meg 
tevékenységét folytatni, vagy egy teljesen más tevékenységet próbál meg elkezdeni. 
Nyilvánvalóan ehhez a stratégiához is szükségeltetik tőkeerő, de hosszabb távon 
alacsonyabb költségekkel bír mint a kivárási stratégia. A fő hangsúly az innováción van, 
valamint a kutatás-fejlesztési tevékenységeken.  
 
Erre a stratégiára jellemző példa a szlovén fegyvergyárak esete. A néhai Jugoszláviában 
Szlovénia volt a Jugoszláv Néphadsereg „fegyverszállítója”, ami több mint harminc 
fegyveripari céget jelentett további száz kapcsolódó beszállító vállalkozással (Trends 
after Communism[45]). A nagy felvevőképességű és stabil jugoszláv piac eltűnésével a 
fegyvergyárak magukra maradtak a kihasználatlan kapacitásaikkal. A legkézenfekvőbb 
lehetőségnek a polgári termelésre való részleges (legalábbis kezdetben) átállás tűnt. A 
folyamat annyira sikeres volt, hogy a beszállítóik nagy részét is sikerült „magukkal 
menteni”, mert egyrészt további piacot jelentettek számukra, másrészt pedig a 
„kikényszerített” fejlesztésekkel versenyképesebbé váltak és ezáltal új ügyfeleket 
szereztek új piacokon. 
 
A fentiekből kiderül, hogy az offenzív módszer stratégiai távon jelent megoldást a 
válságkezelésre. 
 
 
2.3.2. A régió vonzereje 
 
 
A válságok kialakulásának az ágazati tényezők mellet vannak földrajzi aspektusai is, 
ugyanis ha egy országon belüli regionális válság okait megvizsgáljuk, akkor 
összefüggéseket fogunk felfedezni azok és a vállalatoknál kialakult belső válság okai 
között. A továbbiakban azt a kérdést vizsgáljuk, hogy milyen mértékben befolyásolja 
egy régió válsága a gazdasági szervezetek működését és a belső válság kialakulását. 
Abból kiindulva, hogy a régió tőkevonzási képessége, illetve annak hiánya komoly 
szerepet játszik a regionális válságok kialakulásában, szükséges meghatároznunk azokat 
a tényezőket, amelyek definiálják a vonzerőt. 

a.) Infrastruktúra 
A megfelelő infrastruktúra megléte a regionális vonzerő egyik fontos eleme. A 
megfelelő elérhetőség (vasút, autópálya esetleg nemzetközi repülőtér közelsége) és 
egyéb infrastrukturális alapadottságok (energia, víz, kommunikációs hálózatok) képezik 
a régió vonzerejének alapkövetelményeit. Mindezek megléte, vagy meg nem léte 
nagyban befolyásolja az adott régió tőkevonzási képességét. 

b.) Megfelelő, képzett munkaerő 
A megfelelő, képzett munkaerő rendelkezésre állása szintén fontos szempont, hiszen 
nem ritka, hogy a termelés felfuttatásának a gátja a hiányos munkaerőpiaci kínálat. 
Ezzel a problémával - a munkanélküliségi statisztikák ellenére – budapesti, győri vagy 
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székesfehérvári gyártóknak is szembe kell nézniük bizonyos szakmák piacán (pl. 
lakatos, hegesztő illetve mérnök).  

c.) Helyi vállalkozástámogatási politika 
Az önkormányzatoknak megfelelő vállalkozástámogatási politikát kell kidolgozniuk, 
ami megnyilvánulhat a helyi adók mérséklésében (időleges eltörlésében), vagy 
önkormányzati ingatlanok kedvezményes rendelkezésre bocsátásában vállalkozások 
számára. Nyilvánvalóan az ügyintézés gyorsasága és rugalmassága is javít egy régió 
vonzerején. 

d.) Potenciális beszállítók és partnerek közelsége 
A már létező esetleges háttéripar, vagy potenciális/létező ügyfelek közelsége sokat segít 
egy régió megítélésén. Ez egyébként fordított előjellel is működik, mert gyakran egy 
befektető automatikusan hozza magával a legfontosabb beszállítóit, akik szintén a 
régióban fognak megtelepedni. Például a Suzuki Magyarország mellé Esztergomban a 
Tyco és Sumitomo mellé már egy harmadik beszállító a Kirchoff is letelepedett.   

e.) Költségszempontok 
A költségszempontok mára már az egyik legkevésbé fontos tényezővé degradálódtak. 
Magyarország esetében például az utóbbi 10 évben jelentősen romlott az ilyen jellegű 
versenyképesség, amelyet egyrészt az ország fejlődéséből adódóan a bérek színvonala, 
másrészt pedig a szolgáltató szektor privatizációja nyomán kialakuló piaci árú 
infrastrukturális szolgáltatások okoztak. Jelenleg szinte teljesen elképzelhetetlen, hogy 
egy befektető kizárólag költség takarékossági szempontok alapján telepítsen egy adott 
régióba. 

f.) Politikai stabilitás 
Végül de nem utolsósorban további tényezőként említhetjük a régió/ország politikai 
stabilitását. Ezalatt elsősorban nemcsak az ország, hanem a földrajzi régióban 
elhelyezkedő települések, önkormányzatainak és egyéb közigazgatási szervezeteinek 
napi politikamentességét értem. Ez jelent egyfajta nagypolitikától független vállalati 
működést, másrészt pedig azt, hogy a helyi állami hivatalok döntéseit túlnyomórészt 
szakmai szempontok és nem politikai szempontok vezérelik. Jó példa erre 
Magyarország gazdaságának esete, ahová a kilencvenes évek elején szomszédos 
államok összességébe érkező működőtőke többszöröse érkezett, mert a régió 
politikailag legstabilabb és legkiegyensúlyozottabb országa volt. A környezetileg 
hasonló adottságokkal rendelkező Szlovákiába szinte alig történtek befektetések, 
egészen az elmúlt évekig, amikor is a korábbi szélsőséges politikai erők a háttérbe 
szorultak.  Persze ez a tendencia az elmúlt években megfordult, de ennek nem 
elsősorban a politikai stabilitáshoz van köze. 
 
A külső válság kialakulását, esetünkben a regionális válság kiterjedését egy szervezet 
megakadályozni, vagy befolyásolni nem képes, de felkészülhet rá olyan preventív 
intézkedésekkel és tervezési tevékenységgel, amelyek együttesen tompíthatják a negatív 
hatások akkumulálódását. Az ipari szektor jellege természetesen nagymértékben 
befolyásolja a szervezet “túlélési” esélyeit, de regionális válság esetén minden 
vállalatnak hasonló külső problémákat kell kezelniük. Ilyen esetekben a legáltalánosabb 
probléma az eladási mutatók és a költségfedezeti büdzsé egyidejű csökkenése, a profit 
mértékének zuhanása. A vállalatvezetők ekkor hirtelen rádöbbennek, gyakran már túl 
későn, hogy kontrollálni kellene a kiadásokat.  
 
A csökkenő kereslet nyilvánvalóan alaposabb beszerzési és készletgazdálkodási 
politikát követel meg. Sok cég esik abba a hibába, hogy nem veszi figyelembe a 
munkaerő, illetve a készletek csökkentésének szükségességét, és a megszokott 
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módszerekkel folytatja tevékenységét a fenyegető körülmények ellenére. 
Leggyakrabban ilyen esetben a periferikus tevékenységek megszüntetésének stratégiáját 
választják. Nem ritka a vállalat tevékenységének diverzifikálódása sem, amely olyan 
irányba való elmozdulást jelent, amely a hosszú távú tervezést ismét megnehezíti. 
Jellemző a közép-kelet-európai régióban, hogy a kényszerprivatizált cégek miután 
korábbi piacaikat elvesztették és termékeikre a kereslet drasztikusan visszaesett, a 
túlélés eszközeként hasonló technológiát és szaktudást igénylő termékek eseti 
megrendelésekre való gyártását is elvállalják tulajdonképpen stratégia és egyáltalán a 
tudatos tervezés igényét nélkülözve.   
 
A gazdasági recesszió elleni védekezés példájaként a differenciálódási stratégiát 
ismertetem. A Tube Investment által kifejlesztett stratégia jó példa arra, hogy milyen 
módszerekkel tudja egy vállalat a recessziós hatásokat minimalizálni, vagy teljesen 
kiiktatni.  A Tube Investment egy angliai kerékpár és kerékpártartozék- gyártó vállalat, 
amelynek legsikeresebb terméke a Raleigh kerékpár volt. Az angliai 1979-1983-as 
válság azonban nagyon súlyosan érintette őket, az eladásaik drasztikusan visszaestek és 
több mint 30.000 embert kellett elbocsátaniuk. Ennek ellenére a vállalat sokat köszönhet 
ennek a válságnak, mert ennek köszönhetően sikerült kifejleszteniük egy olyan 
stratégiát, amely jelentősen csökkenti a recesszionális problémáktól való függőséget. A 
stratégia lényege, hogy olyan tevékenységekbe kezdtek, illetve csak olyan 
tevékenységeket folytattak, amelyek legkevésbé voltak kitéve a konjunkturális 
ingadozásoknak.  
 
A Tube Investment differenciálódási stratégia lépései (Booth[6]): 
 
Portfoliótisztítás: a konjunktúra-ingadozásnak kitett tevékenységektől meg kell 
szabadulni, még akkor is, ha ezek jelenleg nyereségesek. Ennek szellemében 
értékesítettek a vállalatcsoport 50 cégéből több mint 40-et, noha ezek között volt a cég 
sikertermékének számító Raleigh kerékpárt termelő vállalat is, amely azonban 
rendkívüli mértékben konjunktúraérzékeny volt. 
 
Új portfolió kialakítása: a letisztított vállalatcsoport az eladott vállalatok árából 
komolyabb tőkeerőre tett szert és elkezdett más tevékenységgel foglalkozó vállalatokat 
felvásárolni. Elsődleges célpontnak azok a cégek számítottak, amelyek 
alkatrészgyártással, high-tech, valamint rendkívüli nagy hozzáadott-értékkel rendelkező 
precíziós illetve szofisztikált termékek gyártásával foglalkoztak. 
 
A termelés nemzetköziesítése: a termelési egységeket az adott piacokra helyezték ki, 
ami azt jelentette, hogy az addigi gyakorlat helyett mindig ott gyártottak, ahol eladták az 
adott termékeket. Ennek segítségével sikerült tompítani az egyes régiók, illetve 
országokat sújtó időleges válságok negatív hatását, mert a mind regionálisan, mind 
pedig termékek szerinti diverzifikált termelés magasabb fokú kiegyenlítődést biztosított. 
 
A diverzifikációs stratégia lényege tehát az aktív prevenció és regionális gazdasági 
válság esetén ezt a stratégiát követő vállalatok nagy eséllyel élik túl a recessziót, ha 
időben megtették a szükséges előkészítési lépéseket.  
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2.4. Környezetkapcsolati válságokok és az EFQM modell 
 
 
Az előző fejezetekben bemutatottak teljeskörűen lefedik a válságok kialakulásának 
belső és külső aspektusait. A problémák kialakulását előidézheti ugyanakkor a vállalat 
és környezete közötti viszony nem megfelelősége is. A vállalat irányításának a 
környezettel való kapcsolatának minőségi értékelésére szolgál az EFQM Üzleti 
Kiválóság Modell, amelyet a vállalatok önértékelésre használnak (World of 
EFQM[54]). Ezen a modellen belül beazonosíthatók és elemezhetők a válság 
előfordulásának egyes területei.  
 
Az önértékelés kritérium rendszere jól összekapcsolható a válságkezeléssel. Ha a 
vállalat rendszeresen készít önértékeléseket, akkor ennek segítségével átfogó képet 
kaphat a lehetséges válságok előfordulásának területeiről, súlyosságáról, és 
következtetéseket vonhat le a potenciális beavatkozási lehetőségekre vonatkozóan. Az 
önértékelés segítségével tulajdonképpen a vállalat általános „egészségügyi” állapotáról 
kapunk egy képet, hiszen ezen keresztül érzékelni tudjuk az egyensúly megbomlását és 
a normális vállalati működésből való kizökkenést (vagy annak esélyét).  
 
A hatodik fejezetben egyébként egy általam kidolgozott értékelő rendszert és a 
rendszert szintetizáló koefficiens gyakorlati alkalmazását, valamint hasznosságát 
mutatom be. Ez a rendszer részben hasonlít az EFQM modellre, csak másfajta 
szempontok alapján vizsgálja az érintett vállalatot. Az önértékelés tehát a 
válságterületek azonosításának egyik eszköze lehet. Az önértékelés egyik hátránya, 
hogy csak statikus pillanatképet ad a vállalatról, a válság súlyosságát pedig sokszor a 
változások dinamikája jellemzi, ezért célszerű olyan az EFQM modell kritérium 
rendszerére épülő rendszereket kialakítani, amelyek segítségével folyamatosan nyomon 
követhetők és előre jelezhetők a potenciális válság előidéző tényezők.  
 
Az EFQM modell az alábbi kritériumok szerint működik: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az itt felvázolt modell jól használható a vállalati válságterületek azonosítása során is.  

Dolgozók 
irányítása 

3. sz. ábra: Az EFQM önértékelési modellje az üzleti kiválóságért (World of EFQM[49]) 
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Ennek alapján a következő potenciális válságterületeket és okokat lehet 
megkülönböztetni a vállalat eredményei és környezettel való kapcsolatai területén:  
 
 Az üzleti eredményességgel kapcsolatos válságok többféleképpen 

manifesztálódhatnak. Az elvárt eredményességi szint alatt a befektetők kivonhatják 
tőkéjüket a vállalkozásból, vagy passzív módon elmaradnak a szükséges 
tőkeemelések vagy tőkepótlások. Bizonyos ágazatokban elengedhetetlenül 
szükséges a kezdeti nagymértékű „pénzégetés” ahhoz, hogy a sikerek később 
bekövetkezzenek, amelyre jó példa erre a GSM szektor vagy az elektronikai- 
technológiai iparágak („dotcom cégek”). Ezekben az esetekben már jó előre, szigorú 
üzleti tervek készülnek, ahol a kezdeti veszteséges működés után következik a 
tervezett és elvárt nyereséges működés. Amennyiben a nyereséges működés 
késlekedik, akkor a befektetők a vállalat szempontjából végzetes lépésekre 
szánhatják el magukat és vagy nem vesznek részt az újabb tőkeemelésekben vagy 
rosszabb, radikálisabb lépésre szánhatják el magukat, a tőkekivonásra, amely újabb 
problémákat generálhat. 

 
 Társadalmi elvárásokkal kapcsolatos válságok alatt általában a környezetvédelmi 

vagy egyéb etikai problémákkal kapcsolatos válságokat értjük. Példaként említem a 
kőolajipari vállalatokat egy tengeri olajfúró platform elbontásánál jelentkező 
környezetvédelmi problémák esetén, de sokkal aktuálisabb példa a romániai 
Verespatak bányáinál zajló ciántechnológián nyugvó aranybányászat. A 
környezetvédelmen kívül egyéb etikai és morális kérdésekkel kapcsolatos válságok 
is kialakulhatnak, például gyerekmunkát használó beszállító esetén vagy 
diktatórikus, emberi jogokat megsértő országokban lévő üzem esetén. Aktuális példa 
a magyarországi libamájtermelést támadó Négymancs Alapítvány tevékenysége által 
keltett zavarok és előidézett válsághelyzet a magyarországi libamájtermeléssel 
foglalkozó élelmiszeripari ágazatban. Az ilyen esetek által kiváltott társadalmi 
reakciók egyre komolyabb veszélytényezőt jelentenek a vállalatok működésére. 

 
 A vevői elégedettséggel és reakciókkal kapcsolatos válságok: ezek már sokkal 

inkább tipikus tényezők, amelyek a vevői elégedettséggel vagy a termékek általános 
piaci szempontú versenyképességével vannak összefüggésben.  

 
 A dolgozókkal kapcsolatos válsághelyzetekről elsősorban sztrájkok vagy 

szakszervezeti problémák esetén beszélhetünk. Ezek olyan jellemzően belső 
problémák által gerjesztett válságok, amelyekhez külső, nem megfelelő 
szakszervezeti kapcsolatok társulnak és ezáltal vagy belülről fenyegetik az 
egyébként megfelelő vállalati működést, vagy pedig blokkoló tényezőként 
megakadályozzák, vagy késleltetik a vállalati átalakulást és válságból történő 
kilábalást. Példaként említem itt a foglalkoztatási kényszereken nyugvó politikai 
döntéseket a diósgyőri vaskohászat, de a legaktuálisabb és talán legjellemzőbb példa 
a MÁV-nál zajló, a közgazdaságilag indokolt átalakításokat évtizedek óta gátló 
szakszervezeti tevékenység.  

 
A válság belső kiváltó tényező között, a vállalati adottságok alapján a következő 
potenciális válságterületeket és okokat lehet megkülönböztetni:  
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3. Válsághelyzetek a vállalati életgörbe különböző szakaszaiban 

3.1. A válságok kialakulásának időbeli szakaszai 
 
 
A vállalati szintű válságok vizsgálatánál nagyon fontos vizsgálandó tényező annak 
időbeli síkon való elhelyezkedése és intenzitása (Székely[43]). Ebből a szempontból a 
válságok kialakulásának négy szakaszát különböztethetjük meg:  
 
a. A válsághoz vezető út szakaszában a vállalat külső szemlélő számára semmi jelét 

nem adja a közelgő nehézségeknek. A pénzügyi mutatók továbbra is pozitívan 
értékelik a céget, bár az értékesítés üteme lassulhat vagy átmenetileg csökkenhet. 
Nincs gond a költségekkel vagy a likviditással, de a tőkeszerkezeti mutatók alig 
észrevehető elmozdulást mutathatnak a vállalat eladósodási folyamatának elejéről. 
Nem jellemző de előfordulhat a munkaerő fluktuáció felgyorsulása, egy vagy több 
vezető távozása a cégtől, de általában a kulcspozícióban ülő alkalmazottak nem 
távoznak. 

 
b. Kvázi válság szakaszban a tőkeszerkezeti mutatók egyértelműen utalnak az 

adósság-spirál beindulására, hosszú távú hitelek helyét mindinkább közép- és 
rövidtávú hitelek veszik át, az értékesítés volumene csökken vagy stagnál, a költség-
szerkezet romlik. Alaposabb vizsgálat után a pénzügyi mutatók is problémákat 
mutatnak, bár a likviditással még nincs gond. Kulcsemberek hagyják el a céget és 
helyüket a gyengébb kvalitásokkal rendelkező középvezetőkből kikerülő utánpótlás 
foglalja el. A termékek piaci pozíciói romlanak. 

 
c. Válság szakaszban mind a tőkeszerkezeti, mind a pénzügyi mutatók egyértelműen 

kimutatják a válság jeleit. Az értékesítés drasztikusan visszaesik, az állandó 
költségek terhe megnő és komoly likviditási gondokkal küszködik a vállalat. A 
vezetők után a jobban kvalifikált beosztottak is elhagyják a céget. Kialakul és / vagy 
felerősödik a vállalaton belüli korrupció. 

 
d. Mély válság szakaszban az állandó likviditási gondok mellett megjelennek a 

felszámolással fenyegetőző beszállítók. Szinte az összes rendelkezésre álló forrás a 
munkabérek, közterhek és a közüzemi tartozások kifizetésére fordítódik. A cégnél 
háromféle embertípus marad: a megszállott (aki még hisz a cég feltámadásában), aki 
megtalálta a számítását (korrupciós kapcsolatok) és aki semmire sem használható 
(alacsony munkaerő-piaci értékkel bíró). Ebből a szakaszból a legritkábban sikerül 
felszámolás elkerülésével kilábalni. 

 
Az intézkedések sikerét döntően befolyásolja az, hogy a válság mely szakaszában 
avatkozik be a menedzsment, hiszen számtalan példa bizonyítja, hogy nincs 
reménytelen helyzet és megfelelő „szívóssággal” és eltökéltséggel bármelyik pontról 
vissza lehet lendíteni a céget az egészséges működésbe. 
 
A következőkben vizsgáljuk meg a válságok látható és láthatatlan jeleit a vállalati 
életgörbe szakaszaiban. Minden vállalkozás elindítása olyan potenciális 
válságforrásokat rejt magában, amelyek csak később jönnek elő. A veszélyforrásokat 
két szemszögből vizsgáljuk: az egyik a vállalkozó vagy a menedzsment személye a 
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másik lehetőség pedig pénzügyi, piaci illetve makrogazdasági (működési) megközelítést 
rejt magába. A beavatkozási lehetőségek időbeli helyének szempontjából kétfajta 
válsághelyzetet különböztethetünk meg (Katits[17]): 
 
1. Látens válsághelyzet alatt értjük a válsághelyzeteknek azt a szakaszát, ahol a válság 
jelei korai előrejelző rendszerek segítségével észlelhetők. Ebben a szakaszban a 
menedzsmentnek van lehetősége intézkedéseket tenni a válság eszkalálódásának 
elkerülése érdekében. A bevezetett intézkedések kudarca esetén a válság mélyül, sikere 
esetén a működés újra a normális tartományba kerül. 
 
2. Kifejlett válsághelyzet akkor áll fenn, amikor a válság jeleit nemcsak a vállalat, 
hanem más – a vállalati környezetben lévő - szereplők is felismerik. Ebben a szakaszban 
már nem a korai előrejelző rendszereknek van szerepe, hanem az aktív 
válságkezelésnek. 
 
A fenti megközelítés továbbgondolt változatát Kocsis [20] fogalmazta meg, aki szerint a 
válságkezelés ehhez rendelve lehet megelőző jellegű (preventív) és zavarelhárító 
(turnaround)  
 
 
3.2. A vállalati életgörbe releváns fázisai 

 
 

A klasszikus vállalati életgörbe helyett egy – a válsághelyzetek elemzése szempontjából 
szofisztikáltabb, jobban méretreszabott – kissé más ismérvek alapján felállított életgörbe 
elemzéssel szeretném a fentebb említetteket illusztrálni.  
 
Ebből a megközelítésből adódóan négy életgörbe szakaszt különböztetünk meg: 
 

1. előkészítés (vállalati tevékenység előkészítse), 
2. elindulás és korai növekedés, 
3. növekedés és érettség, 
4. hanyatlás. 

 
A vállalati életgörbét a vállalati életképesség és az idő függvényében ábrázoljuk (4. 
számú ábra). A vállalati életképesség az alábbi két ismérv szerint definiálható: 
 

1. Vállalati működés szempontjából, ahol a vállalati életképességet 
tulajdonosi értékektől független, belső mutatószámokkal tudjuk 
meghatározni, mint például likviditás, saját tőke, hitelfedezeti mutatók vagy 
árbevétel. Ebben az esetben a vállalati tőkeerő és piaci pozíciók határozzák 
meg a mindenkori életképességet. 

 
2. Tulajdonosi érték szempontjából, ahol az életképességet a nyereség, az 

egy részvényre jutó adózás előtti eredmény, részvényárfolyam vagy exit 
(profit és/vagy tőkerealizálás) lehetőség határozza meg. Ebben az esetben a 
tulajdonosi érdekek kielégítettségi állapota határozza meg a vállalati 
életképességet. 
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4 sz. ábra: A vállalati életképesség görbe (Timmons [48]) 

 
A válságok kialakulásának belső és külső okaihoz hasonlóan, a vállalati életgörbe 
jellegét is külső és belső hatások határozzák meg (Kocziszky[19]): 
 
Exogén hatások: amelyeket a piaci környezeten (nemzetgazdasági és 

konjunkturális ciklusok, iparági ciklusok, infrastrukturális 
feltételek és a nemzetgazdaság szerkezete), társadalmi 
környezeten és pénzügyi környezeten keresztül tudunk 
rendszerezni 

 
Endogén hatások: amelyek a tőkestruktúra, a technológiai háttér, a szervezeti 

struktúra és a szervezeti kultúrából állnak. 
 
A szakirodalom több megközelítésben taglalja az életgörbe elméleteket és 
megközelítéseket. Kutatásom számára az életgörbe különböző pontjain jelentkező 
válsághelyzetek elemzése volt a legizgalmasabb kérdés. Krystek [23] a vállalati krízis 
alapmodelljét fogalmazta meg, ahol a válságot a válságkezelés időbeli szakaszai alapján 
tagolta. Az általa öt szakaszra bontott válsággörbének (vagy egyenesnek) mindegyik 
szakaszán úgynevezett lehetőség-pontokat iktatott be. Ez alatt azt érjük, hogy ezen öt 
szakasz (válság észlelése, belső intézkedések, zavarelhárítás, erőfeszítések a további 
létezésért, és megszűnés) mindegyikében van lehetőségünk a válság megszüntetésére. 
Számomra a szakmai kihívás az volt, hogy ugyanezen lehetőség – esély pontok létét 
igazoljam a vállalati életgörbének bármelyik pontján.  
 
A klasszikus vállalati életgörbe elméletek szerint, a görbe végén (hanyatlási szakaszban) 
található a revitalizációs pont. Az Adizes szerinti megközelítés (Adizes[1]) ezt a pontot 
az öregedő szervezetek bürokrácia és halál fázisának nevezi, az én megközelítésemben 
viszont a lehetőségek fázisa, mert a revitalizációs pont ad lehetőséget a cég 
újradimenzionálására és ugyanakkor végső döntési pontként is szolgál. Adizes 
elsősorban az életciklusgörbe felszálló és leszálló szakaszán elhelyezkedő szervezetek 
közötti különbségek kimutatására koncentrál. 
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 Teljesítmény  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Idő  
5 sz. ábra: Növekedés szemben az öregedéssel (Adizes[1] ) 
 
Ha jobban megnézzük az Adizes féle életciklusgörbét, akkor egy Gauss görbe formát 
azonosíthatunk be, amelyből az következne, hogy a görbe bal oldalán elhelyezkedő 
események előfordulásának valószínűsége tökéletesen megegyezik a görbe jobboldalán 
található események előfordulási valószínűségével, amely még elméleti 
megközelítésben sem fogadható el, nem is beszélve a gyakorlati oldalról.  
Megfigyelhető még, hogy Adizes nem a vállalati életképesség és az idő függvényében 
ábrázolja az életgörbét, hanem a teljesítmény és az idő függvényében, ez azonban 
bizonyos szempontból a vállalati életképesség dinamikus alternatívájaként is 
értelmezhető. Az életciklus tehát két szakaszra a felszálló(növekedő), és a 
leszálló(öregedő) ágra tagolódik.  A növekvő és a csökkenő ágban lévő vállalatok 
között a viselkedés, vezetés, célok és forma, funkcióval szembeni összefüggésében 
markáns különbségek mutatkoznak. A különbségek az öregedés első szakaszában 
kezdenek megnyilvánulni, és később teljesen eluralkodnak a szervezeti kultúrán. A 
legfontosabb különbségeket a következő – 2. számú – táblázat foglalja össze: 
 

Növekvő vállalatok Öregedő vállalatok 
Az egyéni siker kockázatvállalásból ered Az egyéni siker kockázatkerülésből ered 
A várakozások meghaladják az eredményeket Az eredmények meghaladják a várakozásokat 
Kevés a likvid tőke Sok a likvid tőke 
A funkció hangsúlyozása a formával szemben A forma hangsúlyozása a funkcióval szemben 
A miért és mit tegyünktől… …a hogyan és ki tette felé 
Az embereket a szervezet érdekében végzett 
munkájukért tartják meg, egyéniségük ellenére 

Az embereket egyéniségük miatt tartják meg, a 
szervezet érdekében végzett munkájuk ellenére

Minden engedélyezett, kivéve amit kifejezetten 
tiltanak 

Minden tilos, kivéve amit kifejezetten 
engedélyeznek 

A problémákat lehetőségeknek tekintik A lehetőségeket problémáknak tekintik 
 
2. sz. táblázat  Válságjelzések és szervezeti válaszreakciók (Adizes [1]) 
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Kutatásaim során én inkább a válsághelyzetek elemzésére helyeztem a hangsúlyt, ami 
az életgörbék esetében a válság és/vagy revitalizációs pontok kialakulását jelentette. 
Eszerint a vállalati életgörbe végén található a válsághelyzeti pont, amely elérése esetén 
a vállalatot revitalizálni kell. Amennyiben a vállalat életét nem sikerül a megfelelő 
stratégia segítségével revitalizálni, akkor a vállalatot fel kell számolni, és a 
tevékenységet be kell szüntetni. A következő ábra a revitalizációs pontot mutatja be: 
 
 

A tevékenység új 
dimenzióban 
folytatódik 

 
6 sz. ábra: A vállalati életképesség görbe és revitalizációs pont (Saját szerkesztésű ábra) 
 
Sikeres revitalizáció esetén a válsághelyzeti pont revitalizációs ponttá változik és a 
vállalati életgörbe egy újabb dimenzióban kezdi meg pályáját. Tézisem szerint azonban 
válsághelyzetek nemcsak a vállalati életgörbe utolsó szakaszában, hanem annak 
valamennyi szakaszában jelentkezhetnek, tehát a cég revitalizálására is az életgörbe 
bármely pontján lehetőség van. Állításom bizonyításaképpen a következőkben a 
vállalati életgörbe különböző szakaszaiban jelentkező válságkialakulási pontokat 
szeretném ismertetni. 
 
 
3.2.1. Vállalati tevékenység előkészítése és a vállalat alapítása  
 
 
Timmons szerint az előkészítési fázis 0-12 hónapot vesz igénybe. Az én 
megfigyeléseim, amelyek egyrészt külföldi vállalatok (Microsoft, NOKIA, IRISBUS 
belső adatok alapján) működésének szekunder adataiból, másrészt magyarországi 
vállalatok működésének primer elemzésén (a hatodik fejezetben egyébként ezt 
részletesen ismertetetem) alapulnak, ezzel szemben azt igazolták, hogy ez az időszak 
általában 0 és 6 hónap között van, a létrehozandó vállalkozás méretétől és jellegétől 
függően. A vállalkozások talán egyik leglényegesebb szakasza maga a vállalkozás 
létjogosultságának vizsgálata és megteremtése, hiszen ekkor alakulnak ki a tulajdoni és 
vezetői viszonyok, amelyek később természetesen bármikor változhatnak, de 
mindenképpen döntő befolyásuk van a vállalkozás teljes életére (Timmons[48]).  
 
A vállalkozók szemszögéből rögtön feltevődik a kérdés: rendelkeznek e az alapító-
vezetők megfelelő vezetési képességekkel is, vagy „csak” technokraták. Általában egy 
jó ötlet alapján létrehozott cég már a kezdeti szakaszban halálra van ítélve, amennyiben 
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a működését helytelen vezetési struktúra, vagy taktikai elgondolások jellemzik. A 
technokrata típusú tulajdonosi problémákra az a leginkább jellemző, hogy elsősorban a 
termékre koncentrálnak és nem a cégre, ami azt is jelenti, hogy a tulajdonosok vagy a 
vezetők jó szakemberek, de vezetési és szervezet-fejlesztési képességekkel nem 
rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy hiába jó az alapötlet vagy hiába alkalmas maga a 
termék a hosszú távú piaci sikerre, amennyiben nem sikerül a megfelelő szervezeti 
felépítést és vezetési rendszert kialakítani, akkor a cég középtávon halálra van ítélve. A 
korszakalkotó termékfejlesztések, innovációk és ötletek tehát nem minden esetben 
vezetnek korszakalkotó gazdasági sikerekhez, ha nem társulnak hozzájuk ilyen irányú 
szervezési és vezetési képességek. A cégek fejlődési pályáján (életgörbéjén) 
elkövetkezik az a pont, ahol a cég méretéből vagy tevékenységének diverzifikáltságából 
adódóan már nem lehet azt a kezdeti módszerekkel irányítani. Ebben a momentumban 
kell szétválasztani a gazdasági szakmai vezetést a termékfejlesztési - szakmai 
vezetéstől. Ez bizonyos esetekben azt is jelenti, hogy a cég alapítóinak – 
tulajdonosainak háttérbe kell vonulniuk és az operatív vezetést szakképzett 
vállalatvezetőknek kell átadniuk. 
 
Ugyanilyen súllyal esik latba a vezetők piaci és kereskedelmi tapasztalata is, hiszen az 
éles piaci körülmények közé állított termékek nem mindig hozzák az elméleti 
elvárásokat, bár a tulajdonos-vezető alkotási akarata versus tényleges piaci igények már 
inkább egy működési jellegű megközelítést rejt magába. Itt vetődik fel először 
keményen a kérdés, hogy a tevékenység tényleges piaci vagy felhasználói szükségleten, 
vagy a tulajdonos „alkotási akaratán” nyugszik. Nem mindegy az sem, hogy megtörtént 
már a piac szondázása bármilyen formában, léteznek e már fogyasztói célcsoportok, 
létezik e piacszegmentáció vagy a versenytársak pontos feltérképezése, vagy még csak 
koncepció vagy ötlet formájában létezik az üzlet. 
 
Súlyponti kérdés a vállalkozás pénzügyi tervezése, ha nem megfelelő forrás és cash-
flow tervvel indul a cég, már a kezdetek kezdetén halálra ítélheti magát. Ugyanez 
vonatkozik a controlling funkciókra is, amely ugyanilyen súllyal esik latba az életgörbe 
bármelyik szakaszán. Lényeges kérdés, hogy a vállalkozás tulajdonosai és első számú 
vezetői, mikor ismerik fel azt a tényt, hogy a költségek ellenőrzése és a vagyon 
megőrzése nem vezetési, hanem működési feladat. Ha a vezetési és működési funkciók - 
hasonlóan mint a tulajdonosi funkciók a vezetési funkcióktól - időben szétválnak, akkor 
a vállalat máris egy revitalizációs ponton lépett túl és új fejlődési pályára kerül. 
 
 
3.2.2. Elindulás és korai növekedés  
 
 
Ebben a szakaszban feltételezzük, hogy a vállalkozás valamilyen módon elindult és új 
nehézségekkel néz szembe. Előtérbe helyeződik a menedzsmentkérdés, hiszen azokban 
a vállalkozásokban, ahol összefonódnak a tulajdonosi és vezetési szerepek, nem 
mindegy hogy milyen vezetési struktúra alakul ki, a vezetők vagy a tulajdonosok milyen 
szempontok alapján irányítják a céget. 
 
Elemzésünk szempontjából kétfajta vezetési elvet különböztetünk meg: 
 
a. „mindenki egyenlő” vezetés, 
b. „leosztott szerepek” vezetés. 
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A „mindenki egyenlő” vezetés a naiv (nem negatívan értelmezett) vezetési hitvallás 
kezdeti lelkesedés fázisából a működő vállalati szervezetbe való átvitelét jelenti. Nem 
lehet kategorikusan kijelenteni, hogy ez a vezetési stílus egyértelműen hibás és 
problémákhoz vezet, de valószínűsíthető, hogy a legtöbb cég csődbe menéséért ez a 
tényező a felelős.  
 
Mit is értünk pontosan a „mindenki egyenlő” vezetési stílus alatt? Itt szeretnék 
visszautalni a „technokrata tulajdonos” problémára és kiegészíteni a „naiv tulajdonos 
(ok)” problémával, amely az előkészítési szakaszba nyúlik vissza. Ebben a szakaszban a 
tulajdonosok a kezdeti ötlettől vezérelve vállalkozást hoznak létre majd a formális 
szervezeti struktúrák hiánya mellett működtetik. Az ezután következő növekedési 
szakasz ugyanakkor már vezetési képességeket is követel a tulajdonosoktól, amelyet 
egyéni vezetési stílusokkal jellemezhetők. Ez alapján érthető a „mindenki egyenlő” 
vezetési stílus problematikája, azaz a különböző egyéni vezetési stílusok és elvárások 
egy rendszerbe illesztése az elvi szavazategyenlőség mellett. Ez a szándék gyakorlatilag 
lehetetlen célt fogalmaz meg, és általában konfliktusokhoz és vezetői válságokhoz 
vezető folyamatokat indukál. 
 
Ha felvállalják a differenciálódást, aminek a következménye akár bizonyos 
tulajdonosok és jelenlegi vezetők esetében a tulajdonosi szerepbe való visszahúzódása is 
lehet, akkor valószínűleg egy komoly válsághelyzetet okozó tényezőt sikerült 
megfelelően kezelni. 
 
Sok esetben azonban túl sokáig húzódik a nem megfelelő képességekkel rendelkező 
tulajdonosok menedzsmentben való tartása, részint hatalmi részint pedig emberi 
okokból, aminek a következménye tragikus lehet. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy 
bizonyos esetekben pozitív hatása is lehet az említett stílusnak, például kreatív jellegű 
cégek esetében, bár itt is alapvető követelmény a már fentebb említett gazdasági 
szakmai vezetés elválasztása a szakmai vezetéstől. 
 
A „leosztott szerepek” vezetés majdnem minden tekintetben a túlélés egyik 
legfontosabb záloga. A leglényegesebb szempont az időhorizont, mert minél hamarabb 
történik meg a tulajdonos-vezetési differenciálódás, annál nagyobb lesz a cég 
alkalmazkodási és növekedési lehetősége. Az optimális időzítés esetében már csak az 
alapításkori célok, a cég stratégiája és „leosztott” szerepek közötti szinergikus hatás 
elérése a fő szempont, bár ez inkább ebben a fázisban sokkal inkább egy hosszú távú 
kérdés, mint krízistényező. Sokkal fontosabb a tulajdonosi és vezetési szerepek 
szétválása, hiszen ennél a vezetési stílusnál minden megtörténhet. Tapasztalatok szerint 
az első három éve után az igen dinamikusan fejlődő vállalkozások esetében célszerű a 
tulajdonosi körnek, a vezetési jogok egy részét, de még inkább a legnagyobb részét 
átadni nem tulajdonosoknak, mert ebben a fázisban a tulajdonosok szerepe sokkal 
inkább a stratégia alkotásban és meghatározásban kell megnyilvánuljon, mint az 
operatív kérdések kezelésében. 
 
A vezetési stílusok mellett kezdenek a vállalat életétől független tényezők (például a 
termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatos piaci helyzet) is egyre nagyobb befolyással 
bírni. Veszélyes lehet, ha a cég egyetlen termékre vagy termékcsoportra épít, mert így 
nő a kitettség az ágazati vagy termékoldali recesszió hatásának. Leginkább az ilyen 
„monotermék” vállalatokra jellemző a piaci változásokra való lassú reagálás, mert az 
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egytermékes struktúrák elkényelmesítik a vezetőket. Ez elsősorban a technológiai és 
vevőoldali kapcsolatok egyszerűsége miatt van így. 
 
Ugyanilyen veszélyes a piaci egyoldalúság is, mert ebben az esetben az adott piac 
igényeinek és fizetőképességének van kitéve a cég. Jó példa lehet ebből a szempontból 
az IKARUS vállalat esete, amelynek a kilencvenes évek elején nem volt képessége 
megújulni és a megváltozott piaci körülmények ellenére változatlan stratégiával 
működött. Ez azt jelentette, hogy változatlan kapacitásokkal az orosz (és egyéb 
posztszovjet) piacra koncentrált az áhított fedezeti pont elérése érdekében és miután az 
értékesítés nem tudott az elvárt szintre felfutni, a veszteséges működés miatt 
csődhelyzetbe került. Nem annyira a kritikus helyzet, mint inkább a több lábon állásból 
eredő többletelőnyök bemutatása céljából érdemes megemlíteni az amerikai Gencor 
példáját (Székely [42]). A cég biztos részesedéssel rendelkezett a légkondicionáló 
berendezések piacán, amikor 1986-ban felvásárolt egy háztartási fűtőberendezéseket 
gyártó vállalatot. Az akvizíció eredményeképpen létrejött egy olyan cég, amely az év 
tizenkét hónapjában piaci keresletre tudott válaszolni, egyenletes leterheléssel. 
 
A kutatás-fejlesztés ebben a szakaszban ismét kiemelt szerephez jut, mert 
megfigyelhető, hogy bizonyos cégek esetében ez a tevékenység függetlenül kezd 
működni a piaci igényektől (lásd „technokrata probléma”). Nem mindegy ugyanis, hogy 
a cég marketing vagy K+F szervezete fejődik gyorsabban és az sem mindegy, hogy 
melyiknek van nagyobb jelentősége a menedzsment szemében. 
 
Előtérbe kerülnek a pénzügyi, likviditási kérdések. Problémák esetén érdemes 
megvizsgálni azt, hogy azért vannak fizetőképességi nehézségei a cégnek, mert nincs 
átgondolt és megfelelően megtervezett készpénzgazdálkodás, vagy azért mert nem 
teljesülnek a megfelelő tervek. Itt nyilvánvalóan kiemelt szerepet kap a pénzügyi - 
controlling rendszer, amely erre a kérdésre megfelelő választ tud adni. 
 
Az ilyen esetekben további kérdés lehet az, hogy a tulajdonosok tudnak segíteni, vagy 
idegen tőkét kell bevonni a vállalkozásba, ha a cég egyáltalán képes arra, hogy önállóan 
forrásokat vonjon be. A forrás bevonási képesség, valamint egyáltalán annak 
felismerése, hogy mely szakaszban milyen típusú forrásokra van szükség, már egy 
szakmailag érett vezetést feltételez. 
 
Összefoglalva tehát ebben a szakaszban megjelenik az összes olyan tényező, amelyek 
mindegyike önmagában képes arra, hogy válságot idézzen elő. Tovább folytatódik a jó 
vagy rossz irányba haladás és ilyenkor determinálódnak a következő életgörbe szakasz 
eredményei vagy potenciális veszteségei. 
 
 
3.2.3. Érettség és növekedés  
 
 
Az érettség szakaszába jutott vállalatok vezetésének egy újabb potenciális 
veszélyforrással kell szembenézni: a növekedés kérdésével. Gondoljunk itt a 
magyarországi információ technológiával foglalkozó vállalatok kilencvenes évek eleji 
nagy felfutására, majd bukására. A Kontrax jó példa volt arra, hogy egy jó ötlet alapján, 
kedvező piaci fogadtatásban részesülő gazdasági működés, változatlan struktúrában 
csak egy bizonyos dimenzión belül képes működni. Egy meghatározott méret (amelyet 
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vagy az árbevétel vagy a tevékenység differenciálódásán keresztül határozunk meg) 
strukturális átalakításokat követel meg. A hasonló tevékenységű Műszertechnika - 
amely a kezdeti szövetkezeti formából a kilencvenes évek elején sikeresen alakult át a 
jelenlegi holding formájába - sikeresen tudta átstrukturálni szervezetét és egy jól 
megfogalmazott stratégiai váltással jelenleg is eredményesen működő cégcsoportot 
képvisel. 
 
A krízishelyzetek3 kialakulásának szempontjából a következő növekedési stratégiákat 
tudjuk megkülönböztetni: 
 
1. „nem növekedés stratégia” 
2. „fokozatos növekedés stratégia” 
3. „dinamikus növekedés stratégia” 
 
A „nem növekedés” vagy szintentartó stratégia lényege az, hogy a vállalat vezetés a 
jelenlegi termelés vagy szolgáltatás értékesítés volumenének fenntartását célozza meg, 
nem célja az új piacokra való betörés, valamint a részesedés növelése, sokkal inkább a 
minőség javulására és a specializáció elmélyítésére törekszik. 
 
Ebből adódóan a céget sok rövidtávú krízisfaktor nem veszélyeztet, de közép és hosszú 
távon komoly problémák elé nézhet, az új konkurensek megjelenésétől a jelenlegi 
konkurensek megerősödésén keresztül egészen az ágazatot érintő recesszió vagy 
válságig (lásd monotermék). 
 
A ”fokozatos növekedés stratégiája” az előzőekkel ellentétben bővülést tervez de a 
piaci, technológiai és kapacitás korlátok figyelembevételével. Ez azt jelenti, hogy csak 
akkor vállal fel növekedést a vállalat, amennyiben erre konkrét piaci igény mutatkozik 
és megvannak a megfelelő eszközök ahhoz, hogy ezt különösebb beruházás nélkül is 
kielégítse.  
 
Ebben az esetben már több probléma vetődhet fel rövidtávon, amelyek közül a 
legfontosabb az, hogy sikerült e a kisvállalati szemléletet és menedzsment 
beállítottságot időben átkonvertálni, vagy lecserélni egy növekedni képes vállalati 
vezetési filozófiára. Nagyon sok esetben azok a vezetők, akik egy kiscéget többé-
kevésbé jól el tudtak vezetni, nagyvállalati körülmények között többet ártanak, mint 
használnak a cégnek. A „leosztott szerepek” vezetési filozófia itt alapfeltétel. 
 
Közép és hosszú távon az ilyen óvatos típusú növekedésnek alapvetően a piac jelent 
folyamatos veszélyforrást, mert elképzelhető az, hogy a versenytársak (vagy a 
helyettesítő termékek piaca) sokkal nagyobb ütemben fejlődnek és így képesek komoly 
versenyelőnyre szert tenni, amelyet már nagyon nehéz visszaszerezni. 
 
A vezetők és tulajdonosok többségének álma a dinamikus növekedés. Ennek részben 
gazdasági, részben pedig emberi okai vannak. Nagyobb termelési felületen, több 
emberrel és eszközzel termelni, nagyobb forgalmat és nyereséget elérni nyilvánvalóan 
jó dolog. A ”dinamikus növekedés stratégia” lényege, hogy a termelést vagy 
szolgáltatást szinte minden áron növeljük, ha arra piaci igény mutatkozik (Lewitt[24]). 
 
                                                           

3 krízis = válság 
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Az ambiciózus fejlesztési tervek árnyékában azonban nagyon könnyen kialakulhat egy 
termelési rövidlátás, amely négy alap axiómán nyugszik: 
 

1. növekedés alapja a dinamikus és nagyszámú létszámbővülés 
 
A vállalati vezetők sokszor a növekedés alapfeltételének a létszám bővülését tartják, 
pedig növekedés elérhető változatlan vagy enyhén növekvő létszámmal is.  
 
A dinamikusan bővülő létszám több komoly problémát vet fel, amelyek közül a 
legkomolyabb az, hogy a szervezet mennyire képes lekövetni a növekedéssel járó 
változásokat, mennyire képesek a vezetők továbbra is megfelelően vezetni. Az a cég, 
amely változatlan szervezeti struktúrával bővül, komoly veszélyeknek néz elébe. 
Ugyanakkor az is biztos, hogy bármennyire is tökéletesedik a szervezet, sokat veszít 
rugalmasságából és innovatív képességéből pusztán azzal, hogy jelentősen nagyobb lett. 
A fentiekből az következik, hogy a növekedés egyik súlyponti kérdése az, hogy hogyan 
kezeljük az ezzel járó szervezetváltozási igényeket. 
 

2. növekedéssel bármekkora közvetett  költséget ki lehet termelni 
 
A termelési rövidlátás tipikus eleme, amikor a vezetők a megnövekedett, vagy eleve 
irracionálisan magas közvetett költségek kezelésére növekedéssel reagálnak. 
Természetesen egy magasabb termelési volumenhez, nagyobb „vízfej” tartozhat, de 
hiba lenne azt hinni, hogy ez a költségek elviselésének megoldása, mert ezzel egy olyan 
spirál indulhat be a vállalatnál, ami a biztos csődhelyzethez vezet. 
 

3. a növekedés által fajlagosan csökkennek a költségek 
 
Elméletileg tökéletesen igaz következtetés, csak egy probléma van vele: a piac. 
Bizonyos nagyság felett a vállalati szereplők életében élesen különválik a termelés az 
értékesítési szervezettől, aminek következménye az lehet, hogy a termelés ontja az 
olcsó, de végső soron részben eladhatatlan termékeket. Jó ellenpélda erre Henry Ford 
esete, akit a szakma a sorozatgyártás feltalálása és emiatt az „500 dolláros autó” 
előállítása miatt tart géniusznak, holott az ő zsenialitása a marketing szemléletében 
rejlik. Ford azt mondta, hogy ötszáz dollár árú autókból milliókat el lehet adni, tehát 
meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy a termelési költségek drasztikusan 
csökkenjenek. A gondolkodás eredménye a sorozatgyártás feltalálása és bevezetése volt  
 

4. a növekedés elképzelhetetlen hatványozottan magasabb K+F  nélkül 
 
A kutatás-fejlesztés mindig fontos szerepet tölt be egy vállalat életében, a növekedésben 
pedig különös jelentősége van. Ahogy a termelés szétválik a marketingtől úgy a K+F 
szervezet is önálló életre kelhet egy cégben és ezáltal azt a képet mutathatja a vezetés 
felé, hogy a cég termékei magukat adják el, és még többet kell fejleszteni ahhoz, hogy 
még többet adjanak el. Ebből az álláspontból következik az is, hogy a termék sokkal 
nagyobb figyelmet kap mint a fogyasztó igénye (fejlett, érett fázisban levő technokrata 
probléma).  
 
A vállalati életgörbe ezen szakaszában olyan tényezők is okozhatnak problémákat, 
amelyeknek eddig csekély jelentőségük volt az előző fázisokban. Egy ilyen komoly 
tényező a felső vezetés egészségügyi, pszichikai és érzelmi állapota.  
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Azon cégek esetében, amelyek viszonylag rövid idő alatt jutottak el a fejlettség érettségi 
szakaszába sok esetben előfordul, hogy a menedzsment vagy tulajdonos–menedzsment 
a folyamatos pszichikai megterhelés miatt olyan állapotba kerül, ami a vezetési 
figyelem lankadásához és több hibás döntés meghozatalához vezethet. Ezen hibás 
döntések nagy része operatív jellegű, de nem ritka az elhibázott stratégiai jellegű 
döntések meghozatala se, amelyek hosszú időre kényszerpályára állíthatják a vállalatot, 
vagy közvetlen krízishelyzettel fenyegethetnek. Képzeljük el azt a helyzetet, amikor egy 
szellemileg és lelkileg elfáradt felsővezető saját állapotából kiindulva nem meri, vagy 
nem akarja vállalni a további növekedést, amit csak tetézhet azzal, hogy nem a 
„leosztott vezetés” szerint működteti a rendszert, hanem ragaszkodik a saját 
pozícióihoz. Nem szükséges részletezni, hogy milyen káros hatással van a „lendület 
visszafogása” egy dinamikus fejlődési fázis elején vagy közepén, amikor a lassulás 
nemcsak a beruházások megtérülését kérdőjelezi meg, hanem komoly veszélyt jelent a 
vállalat fizetőképességére és végül működésére (Lewitt[24]). 
 
A fentihez hasonló problémákat eredményezhet a döntéshozó, vagy döntéshozók 
mindenkori érzelmi állapota, érzelmi háttere is, valamint a vezetők közötti 
kommunikáció minősége. Elsősorban a konstruktív jellegű vezetési kapcsolatok viszik 
előre a céget. A konstruktivizmus alatt azt értjük, hogy a vezetők közötti kapcsolat az 
érvelésen és dialóguson alapul (Nagy[31]).  
 
Működési szempontból ez az a pont ahol először kap reális képet a vállalkozás a 
termékeinek vagy szolgáltatásainak piaci visszajelzéseiről. Egy nem kellőképpen 
működtetett marketing rendszer hibás döntés előkészítési információkat nyújthat, 
amelyek rosszul pozícionált termékeket vagy szolgáltatásokat eredményezhet. Hasonló 
eset történt az amerikai Chryslerrel, mielőtt Lee Iacocca átvette volna a cég irányítását. 
Neki sikerült egy termékorientált céget vevőorientált céggé átalakítani és ezáltal 
megmenteni illetve revitalizálni, igaz a Chryslernek jelentős áldozatokat kellett hozni a 
sikerért. Ezekből az időkből származik Iacocca híres mondása, mely szerint a válság 
olyan mint egy háború, amelyet megnyertél, de a fiad odaveszett (Iacocca[15]). 
 
Végül de nem utolsósorban a pénzügyi háttér is jelenthet további veszélyforrásokat, 
hiszen egy viszonylag nagyvállalat esetében korántsem mindegy, hogy milyen pénzügyi 
stratégiát folytat. Egy egészségtelen forrásszerkezet (alacsony tőkeellátottság, magas 
idegen forrás arány vagy eladósodottság) ebben a méretben nagyon könnyen rossz 
irányba mozdítja el a cég működését, és így az operatív fizetési problémákkal találja 
szemben magát.  
 
 
3.2.4. Hanyatlás és revitalizációs pont  
 
 
A vállalkozás életének azon szakaszába érkezünk, ahol elválik, hogy a cég felszámolás 
alá kerül vagy egy revitalizált állapotban magasabb szinten, és új pályán folytatja 
működését. Az összes eddig említett tényező ebben a szakaszban befolyásolja a 
legkomplexebben a cég életét, és itt a legnehezebben kiszámítható a hatásuk.  
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A revitalizációs pont elérése egyben a klasszikus „shut- down point” elérését is jelenti, 
mert ebben a szakaszban a vállalkozás felszámolásának a lehetősége fordított arányban 
áll a piaci lehetőségekkel és a vállalat innovációs képességeivel (amelyek revitalizációs 
szintre tehetik a működést. A menedzsment és a menedzser - tulajdonos oldaláról a 
következő kérdések vetődnek fel: 
 
1. Még mindig új értékek alkotása a mozgatórugó, vagy sokkal inkább 

státuszszempontok helyeződnek előtérbe? 
 
Bizonyos esetekben egy adott fejlettségi szinten a vezetőket már nem a cég sikeressége 
vagy az új érték alkotása motiválja, hanem a negatív értelemben vett ambíció és 
becsvágy.  
 
Ilyenkor sokkal fontosabb egy új vállalati luxusautó megvásárlása, mint egy termelő 
berendezés aktiválása, de ugyanez vonatkozik az egyre nagyobb adminisztratív és 
kiszolgáló eszközök hadrendbe állítására. Egyre több forrás tűnik el a termelésből és 
kialakul egy egészségtelen struktúra, amely később a dinamikus növekedés közvetett 
költség elviselési téveszméjén landol. 
 
2. Mennyire „kiégett” a menedzsment? Keresik még fáradhatatlanul az új 

megoldásokat? 
 
Visszatérő probléma a menedzsment egészségi és pszichikai állapota, amely komoly 
hatást gyakorol a túlélési képességekre és akaratokra. A „kiégett” vezető jobb esetben 
tudomásul veszi a véget és elkezdi a cég végelszámolási folyamatát, rosszabb esetben 
homokba dugja a fejét, és csődhelyzetbe sodorja a vállalkozást (Theil[47]). Egy ilyen 
típusú vezetés tipikusan a „tagadás és visszavonulás” hibás szervezeti válaszreakciót 
adja a válsághelyzetek kialakulása esetén. Egy kellően motivált és dinamikus vállalati 
vezetés fáradhatatlanul keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel új pályára állíthatja a 
céget és megvan benne az a belső akarat, ami elegendő a belső megújuláshoz és az 
innovációhoz. Ezért tartottam fontosnak az innovációt, a megújulás képességét akkor, 
amikor a hatodik fejezetben a vállalatok válságrezisztenciájának vizsgálatához 
készítettem értékelési kritériumrendszert. 
 
3. Vannak e már kifejlett mechanizmusok, amelyek képesek helyettesíteni a 

kezdeti „trükkös” megoldásokat (különösen a családi vállalkozások esetében) 
 
Családi vállalkozások, illetve a technokrata tulajdonosi és vezetési struktúrával nulláról 
induló cégek esetében kulcskérdés, hogy ebben az életgörbe szakaszban kifejlődtek már 
olyan vezetési módszerek (akár külső munkaerő bevonásával, akár továbbképzéssel), 
amelyek helyettesíthetik, illetve kiválthatják azokat a kezdetleges vezetési technikákat, 
amelyek a vállalat kezdeti szakaszában voltak jellemzőek. Nagyvállalatot nem lehet 
kisvállalkozási módszerekkel irányítani. A vállalati környezeti körülmények 
irrelevánsak abból a szempontból, hogy megfelelő vezetői hozzáállással és 
képességekkel bármely válságtényező legyőzhető. Itt nagyon lényegesnek tartom az 
úgynevezett tulajdonosi pszihológiai kötelék problematikát, amelyről a következő 
fejezetben részletesebben írok. 
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A fentiek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a vállalati életgörbe bármely 
pontján jelentkezhetnek válsághelyzetek és bármely pontján található revitalizációs 
pont. Ennek értelmében a helyes vállalati életgörbe modell az alábbiak szerint alakul: 
 
 
 Az életciklus tehát két szakaszra a felszálló(növekedő) és a leszálló(öregedő) 
ágra tagolódik.  A növekvő és a csökkenő ágban lévő vállalatok között a 
viselkedés, vezetés, célok és forma, funkcióval szembeni összefüggésében 
markáns különbségek mutatkoznak.  

Revitalizációs pont 

Revitalizációs pont

Revitalizációs pont

A tevékenység új 
dimenzióban 
folytatódik

 
7 sz. ábra: A vállalati életképesség görbe és a revitalizációs pontok (saját szerkesztésű ábra) 
 
 
A vállalati életgörbe szakaszainak vizsgálata után érdemes megvizsgálnunk a 
válságlehetőségeket az értékteremtési lánc szintjein is, de előtte szeretnék 
részletesebben kitérni a fentebb említett tulajdonosi elszakadás pszihológiai 
problémájára. 
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3.3. A tulajdonosi pszihológiai kötelék 
 
 
A vállalati fejlődés szempontjából nagyon lényeges, hogy a tulajdonosok milyen vezetői 
képességekkel rendelkeznek illetve, hogy mennyire folynak bele az operatív vezetésbe. 
Tekintettel arra, hogy a magántőkéből létrehozott cégek fejlődésében meghatározó 
szerepe van a tulajdonosoknak, ezért a kialakult sikert is nagyrészt magukénak érzik. A 
tulajdonosok szeme láttára, saját kezének munkájával nő nagyra a cég, a kezdeti egy 
iroda – egy telefon, egy faxos időszaktól a már több alkalmazottat is foglalkoztató cég 
időszakáig. Ebben a fejlődési periódusban a tulajdonos és az általa birtokolt cég között 
egyfajta szoros kötelék alakul ki, amely egy bizonyos pont után nemcsak a cég 
fejlődését akadályozhatja, de rendkívüli mértékben megnövelheti a válság 
kialakulásának kockázatát is. Ez az állítás különösen helytálló a technokrata típusú 
alapító - tulajdonosok esetében. Kopátsy [21] ettől keményebben fogalmaz: a 
tulajdonosi orientációjú vállalatvezetés a vállalat számára kedvezőtlen, mert az 
természeténél fogva technokrata. Napjainkban jó tulajdonos csak az lehet, aki kizárólag 
a hozam maximalizálására és a vagyon növelésére koncentrál úgy, hogy nem kötődik 
semmilyen szakmához, és döntéseit nem árnyalják emocionális kritériumok.  
 
A létrejött pszihológiai kötelék (egyfajta lélektani szerződés) a maga pozitív 
jellegzetességei ellenére sokkal több negatív elemet tartalmaz. Elvitathatatlan pozitívum 
a maximális elkötelezettség és a cég fejlődésének alapos ismerete. Emellett nyilvánvaló 
az is, hogy a tulajdonos néha a józan ész határain túl is képes küzdeni a cége 
fejlődéséért vagy adott esetben fennmaradásáért. Ennek ellenére több olyan, vállalati 
működés szempontjából problémás terület is kifejlődhet, amely komoly 
válságtényezővé válhat.  
 
A probléma megértéséhez ezeket az alábbiakban szeretném ismertetni: 
 

1. Kellő objektivitás hiánya. A leggyakoribb vezetési problémát az jelenti, hogy a 
tulajdonos nem tud teljesen objektív, érzelemmentes és higgadt döntéseket 
hozni, mert gondolkodását részben érzelmi döntések részben pedig egyfajta 
tulajdonosi szűklátókörűség korlátozza. Ez különösen válsághelyzetekben 
stratégiai kérdéssé válik, mert olyan fájdalmas döntéseket kell hozni, amelyeket 
egy tulajdonos nem mindig tud teljeskörűen felvállalni.  

 
2. A vezetés technokrata korlátai. Az alapító - tulajdonosok a termelő és 

szolgáltató vállalatok esetében szinte kivétel nélkül technokraták (Székely[9]). 
Ez azt jelenti, hogy a vállalkozásuk tevékenységéhez kapcsolódó szakmai 
kérdésekhez nyilvánvalóan jól értenek de viszonylag kevés ismeretük van a 
vállalati rendszerek működtetéséről és fejlesztéséről. Ez természetesen érezteti 
hatását a szervezeti fejlődésben, de válsághelyzetek esetén különösen fontossá 
válik, hiszen az akut válságkezelés elsősorban nem technokrata szemléletet 
követel meg.  

 
3. A beosztottakkal szembeni bizalmatlanság. Az alapító – tulajdonos a 

kezdetektől végigkíséri vállalatának fejlődését, még attól az időszaktól, amikor ő 
maga volt a pénzügyi igazgató, fejlesztési igazgató és gyártási vezető 
egyszemélyben. Ezeket a funkciókat a fejlődési időszak alatt részben vagy 
egészben le kellett adnia újonnan felvett munkatársaknak, akik szakmai 
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munkáját egyre kevésbé tudja operatívan követni. Ezért ezekben a helyzetekben 
kialakul egy bizalmatlanság, amelynek során a tulajdonos igyekszik mindenről 
tudni, de ezzel csak azt éri el, hogy saját maga szétaprózódik és kiöli a 
munkatársaiból a döntési akaratot. A szervezet ezáltal részben vagy egészben 
döntésképtelenné válik, az alkalmazottak nem döntenek, mert a tulajdonos 
állásfoglalására várnak, a tulajdonos meg nem dönt, vagy rosszul dönt, mert 
nincs az összes információ ismeretében. Válsághelyzetek esetében a 
csapatmunka hiánya végzetes lehet. 

 
4. A szervezet nem önjáró. Tulajdonképpen a tulajdonos nélkül semmilyen döntés 

nem születik, egyetlen alkalmazott sem mer semmilyen, még operatív ügyben 
sem dönteni. A döntésképtelen szervezet nem alkalmas sem a válsághelyzetek 
elkerülésére sem pedig azok kezelésére. Extrém példaként lehet említeni, de 
jómagam láttam már ilyet, amennyiben a tulajdonos váratlanul meghal, akkor a 
vállalat gyors halálra van ítélve. 

 
5. A cég „zsebből történő irányítása”. Az alapító – tulajdonos megszokta, hogy 

mindent tud a cégéről, ezért nem is érezte szükségét annak, hogy a cég 
növekedésével párhuzamosan fejlessze az információs rendszerét. Az esetek 
többségében azonban kiderül, hogy a megváltozott vállalati méretek másfajta 
vezetési stílust követelnek meg, és a vállalkozást már nem lehet fejből vezetni, 
szükséges egyfajta rendszer bevezetése. Ezek a rendszerek általában nem 
kerülnek bevezetésre, mert a tulajdonos nem érzi ennek szükségét, ami a 
problémák további eszkalálódásához vezet. 

 
6. A tulajdonos gátolja a vállalat fejlődését. Az alapító- tulajdonos általában 

technokrata jellegéből adódóan sokkal kevésbé fogékony az új vállalatvezetési 
módszerekre. Stratégiai érzékét nagymértékben befolyásolja saját 
szűklátókörűsége, vagy éppen óvatossága, ugyanakkor technokrata jellegéből 
adódóan hajlamos a vállalkozást nem kellő piaci és pénzügyi érvekkel 
alátámasztott fejlesztési irányokba tolni. 

 
7. A tulajdonos érdekei nem azonosak a vállalat érdekeivel. Magam részéről ezt 

tartom a legérdekesebb problémának, hiszen felületes szemlélő ellentmondást 
vélhet felfedezni a megállapításban. Ugyanakkor gondoljunk arra, hogy egy 
kevésbé képzett, vezetési és közgazdasági ismeretekkel nem megáldott 
technokrata tulajdonos érdeke a saját, személyes vagyonának növelése, vagy 
életvitelének fenntartása. Ez a legritkább esetekben egyezik meg a vállalati 
érdekekkel ahol a tőkekivonási döntéseknél számtalan szempontot kell 
figyelembe venni (likviditás, növekedés, kutatás –fejlesztés, céltartalékolás, 
stratégiai akvizíciók, stb.) Ezek óhatatlanul is közép- illetve hosszútávú 
érdekeket takarhatnak, amelyek nem feltétlenül vágnak egyéb a tulajdonosok 
rövidtávú érdekeivel. Gyakran ezek azok a helyzetek, amikor a tulajdonos (ok) 
és a menedzsment között antagonisztikus feszültség keletkezik. 

 
A fentiekből az következik, hogy a vállalati életgörbe bizonyos fázisában (általában az 
érettség fázisában) minden cég életében eljön az az idő, amikor a technokrata 
tulajdonosnak el kell szakítani ezt a pszihológiai köteléket. A pszihológiai kötelék 
elvágása alatt cég operatív irányításból történő részleges vagy teljes kiszállást, és 
professzionális menedzsment bevonását értem.  
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Kutatásaim során azt a megállapítást tettem, hogy amennyiben ezt nem teszik meg, 
jelentősen megnövelik vállalkozásuk válságérzékenységét. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a kötelék erőssége (illetve gyengesége) határozza meg a vállalat válságnak való 
kitettségét. Ez a megállapítás a magyarországi és a volt szocialista országok gazdasági 
liberalizációs intézkedéseket követően létrejött, vagy privatizált vállalatok technokrata 
tulajdonosaira nyert bizonyítást. 
 
Tézisem bizonyításaként elvégeztem 50 olyan magyarországi kis és közepes vállalkozás 
vizsgálatát, amelyek hasonló tulajdonosi struktúrát és fejlődést mutatnak fel. A vizsgált 
sokaságba később bevontam további 20 volt KGST országok területén működő 
vállalatot. Az összes cég kivétel nélkül a kilencvenes évek elején alakult (vagy történt 
privatizálásuk a „menedzsment” felé), egytől egyig magánszemélyek tulajdonában 
álltak vagy állnak jelenleg is és egyfajta technokrata szemlélet jellemezte az ott 
uralkodó vezetési stílust. A vizsgálatban résztvevő vállalatok közül 31 termelő vállalat, 
míg 39 szolgáltató vállalat volt, és kivétel nélkül a vállalati életgörbéjük érettség 
szakaszában tartózkodnak.  
 
A vállalatok felénél a tulajdonosok jelentős szerepet vállalnak a cég operatív 
irányításában, a többi cégnél megtörtént a pszihológiai kötelék elszakítása és a 
tulajdonosok többé- kevésbé tényleg csak tulajdonosi szerepben vannak. Eszerint a 
cégeket két csoportba soroltam („A” csoport: már nem meglévő pszihológiai kötelék, 
„B” csoport még meglévő pszihológiai kötelék) és az egyszerűség kedvéért a cégeket 
kizárólag pénzügyi szempontok alapján értékeltem: saját tőke aránya, forgóeszköz 
arány, likviditási gyorsráta, vevő- szállító arány, adósságszolgálat.  
 
Tekintettel arra, hogy egyik vállalatvezetőtől sem kaptam felhatalmazást a név 
nyilvánosságra hozatalára, a cégeket betűkkel jelöltem. Az „A” illetve „B” csoportba 
történő besorolást a következő állítások segítségével végeztem: 
 
1.  A tulajdonos az első számú vezető a cégnél.  (1 pont) 
 
2.  A tulajdonosnak van bármilyen operatív funkciója a cégnél. (0,5 pont)  
 
3. A banki aláírókartonon csak a tulajdonos neve szerepel. (1 pont) 
 
4. A banki aláírókartonon a tulajdonos neve is szerepel.  (0,5 pont) 
 
5. A kereskedelmi szerződéseken aláíróként a tulajdonos neve szerepel. (1 pont) 
 
6.  Van olyan kereskedelmi szerződés ahol aláíróként tulajdonos neve szerepel.  

(0,5pont) 
 
7. Minden nagyobb üzleti kapcsolat a tulajdonos személyéhez kötődik. (1 pont) 
 
8. Néhány üzleti kapcsolat a tulajdonos személyéhez kötődik. (0,5 pont) 
 
9.  Minden nap több mint 4 órát a vállalatnál tölt a tulajdonos. (1 pont) 
 
10.  Legalább hetente egyszer több mint 4 órát a vállalatnál tölt a tulajdonos.  
 (0,5 pont)  
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Az a vállalat, amelyik az állítások igazolásával legalább 3 pontot összegyűjtött a „B” 
csoportba („rossz” csoport) került, a 3 pont alatti vállalatok képezték az „A csoportot 
(„jó” csoport).  
 
A kutatás során a későbbiekben részletezett Angyal féle vállalati válságértékelési 
módszer segítségével rangsoroltam a vállalatokat. eszerint a fentebb felsorolt pénzügyi 
mutatók alapján dinamikus, stabil, labilis vagy válságos állapotban lévő cégeket tudunk 
egymástól megkülönböztetni. 
 
Ennek során megállapítható volt, hogy az „A” csoportban lévő cégek döntő hányadánál 
nem állt fenn még a labilis állapot veszélye sem a felsorolt mutatóknál (többségük 
dinamikus vagy stabil állapotban volt). Egyedül egy cégnél süllyedt a saját tőke arány 
44%-ra és ugyanennél a cégnél a vevő-szállító arány, a likviditási gyorsráta és az 
adósságszolgálat válsághelyzetre utaló értékei voltak megfigyelhetőek. A „B” csoport 
cégeinek mindegyikénél legalább három mutató labilis illetve válsághelyzetre utaló 
értékeket mutatott, de a cégek 70%-nál mind az öt mutató a labilis szint alá csökkent. A 
részletes táblázatot az 5. számú mellékletben csatoltam. 
 
Az eredmények alapján beigazolódott hipotézisem mely szerint, azon (posztszocialista 
piacgazdaság körülményei között működő) vállalatok ahol a technokrata alapító – 
tulajdonosok a vállalati életgörbe érettségi szakaszában operatív első számú vezetőként 
tevékenykednek, és a döntési jogkörök túlnyomó többségét birtokolják, nagyobb 
valószínűséggel vannak válsághelyzeteknek kitéve. Ebből az is következik, hogy a 
pszihológiai kötelék lazításával vagy elszakításával javulhat a vállalat válságokkal 
szembeni ellenállóképessége. 
 
Kivételt képeznek ez alól az úgynevezett egyszemélyes vállalkozások, ahol a tulajdonos 
szerepvállalása éppen az elkötelezettség növelésével a válságérzékenységet csökkenti. 
Ezalatt értem azokat az egyszemélyes vagy családi vállalkozásokat (például egy 
fuvareszközzel rendelkező szállítási cégek), amelyeknél az alapeszközt maga a 
tulajdonos működteti (vezeti a teherautót) és értelemszerűen attól nagyobb 
elkötelezettség nem létezik, mint kitermelni azt a lízingdíjat, amely mögött fedezetként 
a saját otthona áll. Ezek a cégek a lecsupaszított önköltségen képesek elég sokáig 
működni, hiszen számukra már nem a nyereségtermelés a fő rendezőelv, hanem a 
tulajdonos veszteségének minimalizálása (ne árverezze el családi házát a cégét 
finanszírozó pénzintézet). A Kopátsy [21] féle elemzésnek egyik lényeges problémája 
az, hogy az egyszemélyes vállalatokat nem szűrte ki, persze hozzá kell tenni azt is, hogy 
annak idején a vizsgálatok nem válságérzékenységi szempontokra koncentráltak. Végül 
de nem utolsósorban Kopátsy klasszikus piacgazdasági körülmények között működő és  
egyfajta közgazdasági kulturális örökséggel és történelemmel bíró vállalatok esetét 
vizsgálta, míg az én megközelítésem elsősorban a speciális, posztszocialista közegben, 
szocialista „szellemi örökséggel” és vezetési gyakorlattal és stílussal rendelkező 
vállalatokra koncentrál. 
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4. Az értékteremtő folyamatok és válságveszély összefüggései 
 
 
A vállalati értékteremtési folyamat valamilyen okból történő, a vállalat létét, illetve 
működését fenyegető megszakadása válságnak tekinthető. A mai világgazdaságban sok 
szakember szerint nem vállalatok, hanem vállalati kultúrák, és értékteremtési láncok, 
rendszerek versenyeznek. Jó példa erre, a kiváló piaci pozíciókat elérő és dinamikusan 
fejlődő Toyota vállalat csoport. A Toyota a sikereit nem kizárólag a saját, egyébként 
világszínvonalú termelési és terméktervezési rendszerének köszönheti. A Toyota sikere 
jelentős mértékben az általa kiválasztott és folyamatosan fejlesztett beszállító magas 
színvonalú teljesítményének köszönhető. A Toyota sikere mögött több száz kiváló kis 
és középvállalkozás kiemelkedő teljesítménye van, amelyet a Toyota professzionális 
módon integrál a saját értékteremtési folyamatába (Németh[32]). A vállalati válságok 
sokszor az értékteremtési lánc valamelyik elemében bekövetkezett problémának 
köszönhetőek, ami sokszor akár az egész értékteremtési láncon végiggyűrűzik. Egy a 
kifeszített lánchoz hasonlítható JIT termelési kultúrában, ahol a versenyképesség 
fokozása érdekében tudatosan csökkentik a készleteket, az értékteremtő lánc vállalatai 
még inkább ki vannak szolgáltatva ezen válságok végiggyűrűzésének.  
 
A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy az értékteremtési folyamat egyes elemeiben és 
annak kiszolgáló folyamataiban milyen potenciális válság területeket lehet lokalizálni. 
Porter értéklánc modellje a következő – 8. számú ábrán szemléltetett - alapvető vállalati 
folyamatokat különbözteti meg (Porter[36]).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 sz. ábra: Értékteremtő folyamatok  (Porter[33]) 
 
Fontos megjegyezni, hogy Porter az értéklánc meghatározásánál elsősorban a 
kompetenciákra helyezte a hangsúlyt, tehát azokra a képességekre,a melyekkel az adott 
vállalat előnyt szerezhet a versenytársakkal szemben. A vállalati belső válságok 
kiváltója bármelyik itt bemutatott folyamatban jelentkezhet. A válság , akkor válik 
kritikussá, ha a vállalat belül már nem tudja a problémákat kezelni és ezért a környezete 
(vevő, hitelezők, beszállítók, versenytársak) is valamilyen módon tudomást szerez a 
problémákról. 
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Az értékteremtési láncoknak, mint ahogyan a nevükből is látszik a fő céljuk az 
értékteremtés. A lánc egyes elemeinek a teljesítménye az általuk produkált hozzáadott 
érték alapján ítélhető meg. Az egyes fázisokban előállított értéket a láncban mindig a 
folyamatban szereplő későbbi elemek a korábbi elem vevői ítélik meg. Az érték 
megítélésének legfontosabb dimenziói az előállított termék vagy szolgáltatás minősége 
(Q-quality), mennyisége (P-productivity), költsége (C-cost) és az előállítás ideje és 
eljuttatása a vevőhöz (D-delivery). Ha az értékteremtési folyamatban valamilyen hiba 
(zavar) folytán a korábban a környezeti feltételek és belső képességek alapján 
meghatározott elvárásokat nem sikerül teljesíteni, akkor az válság kiváltó tényező lehet. 
Ennek egy egyszerű, de szemléletes példája a termelési mikrofolyamat, ahol például egy 
adott alkatrész gyártásánál több technológiai folyamaton kell annak keresztülmennie. 
Ha bármelyik részben hibás teljesítés történik, akkor az a termék egészének a minőségét 
befolyásolja. 
 
Egy termelő vállalat értékteremtési folyamatának a környezetéhez való kapcsolódását a 
9. számú ábra szemlélteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 sz. ábra: Értékteremtő folyamat és a környezet kapcsolata (Porter[33]) 
 
Természetesen az itt felvázolt modell, mint minden modell, egyszerűsítésekkel él, 
hiszen egy vállalatnak számos vevő és beszállítója van általában, amelyek szintén 
további beszállítói és értékesítési láncok elemeit képezik. A modell alapján viszont jól 
látható, hogy ha egy értékesítési lánc bármely elemében szakadás vagy probléma 
következik be, az kihat a lánc további elemeire. Ha az értékesítési lánc szereplőit 
(elemeit) tekintve előrébb következik be a probléma, akkor a további elemek sem 
képesek a korábbi, a teljes értékteremtési lánc képességei alapján meghatározott 
vállalásaikat teljesíteni.  
 
Ha a folyamatban hátrébb következik be a probléma, akkor a lánc korábbi elemeire 
kiható rendelések és elvárások változnak meg oly módon, ami jelentős mértékben rontja 
a lánc hatékonyságát és akadályozza a korábbi elemek későbbi működését. Például, ha 
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egy nagyobb megrendelőnk nem képes a saját termékeit időben és megfelelő áron 
értékesíteni, akkor meg fogja változtatni a korábban velünk szemben támasztott 
elvárásait, csökkenti a rendeléseket, visszamond meglévő rendeléseket, vagy nem fizet. 
Az értékesítési lánc egyes elemei között egy folyamatos anyag, pénz és 
információáramlás szükséges ahhoz, hogy az egész lánc megfelelően működjön, ha 
valamilyen okból kifolyólag az egyes elemek közötti áramlás megszakad, vagy eltér a 
tervezettől, akkor az egy válság kiváltó tényező lehet. Az eBusiness elterjedése, olyan 
régebb óta ismert jelenségek okainak feltárását és menedzselésének lehetőségeit is új 
fénybe helyezik, mint az ellátási láncok egyik sajátos problémája az “ostorcsapás” 
(bullwhip) jelenség. A kereslet ingadozásának hatására az ellátási láncban egyre 
nagyobb amplitúdójú megrendelés ingadozások következnek be. Azaz ha bizonytalan a 
kereslet, és a láncban egymás után következő szereplők felerősítve adják át a 
megrendeléseiket a láncban előttük lévő szereplőknek akkor az lesz végeredmény, hogy 
a hátrább lévő szereplők hihetetlenül nagy volatilitásúnak érzékelik a piacot. Ez végső 
soron a teljes lánc összeomlásához, hiányokhoz és egyidejűleg más szereplőknél nagy 
készlet szintekhez, így jelentős készlet fenntartási költségekhez, illetve készlet hiányból 
származó költségekhez vezethet. Az ostorcsapás jelenség alapvető okozói a 
kommunikáció és koordináció hiánya az ellátási lánc egységek között, amely 
végeredményben késleltetett információ átadáshoz, és anyagáramlási folyamathoz vezet 
(Székely[43]). 
 
Az értékesítési lánc egyes elemeit tekintve a következő válságterületeket lehet 
megkülönböztetni:  

 
 Nyersanyag, alapanyag ellátási válság, 
 Beszállítói válság (a beszállító nem tud valamilyen okból kifolyólag 

teljesíteni), 
 Kapacitás válság (a kapacitásaink minősége, szerkezete nem felel 

meg a megváltozott elvárásoknak),  
 Értékesítési válság (összedől a piac, kiesik egy nagy vevő), 
 Fizetési válság (Cash-flow problémák), 
 Beruházási, finanszírozási válság, 
 Szállítási válság, 
 Termelékenységi, hatékonysági válság (a meglévő képességeinkre  

támaszkodva nem vagyunk képesek az elvárásokat teljesíteni), 
 Strukturális válság (a kialakított értékteremtési lánc szerkezete és a  

hozzákapcsolódó szervezet nem képes a piaci elvárásoknak megfelelni), 
 Információáramlási válság (hibás rendelés, hibás tervezés). 

 
A válságokról elmondható, hogy általában valamilyen megváltozott külső elvárás és a 
belső képességek közötti összhang hiányának köszönhetőek. Az egyensúly 
felbomlásával járnak, amelynek súlyossága azon múlik, hogy milyen mértékű, 
kiterjedésű az egyensúly felbomlása és milyen eszközök álnak rendelékezésünkre az 
egyensúly visszaállítása érdekében.  
 
A válságok jelentős része előre jelezhető. Általában számos tényező már jóval a válság 
bekövetkezése előtt jelzi a későbbi problémákat, ezért a tudatos preventív válságkezelés 
során, kulcsfontosságú az értékteremtési lánc monitoring rendszerének kialakítása és a 
vezetők probléma érzékenységének fejlesztése. El kell érni a vezetők proaktív 
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hozzáállását, hogy még a valódi válságtünetek érzékelése előtt megfelelő módon 
képesek legyenek beavatkozni a folyamatba.  
 
A válságmegelőzés során ezért kulcsfontosságú az értékteremtési lánc teljes kiterjedését 
átfogó, megfelelő controlling és monitoring rendszerek kialakítása a válság-okok 
időbeli észlelése és megfelelő kezelése érdekében. A válság, mint azt már korábban 
kifejtettük valamifajta egyensúly bomlásnak tekinthető, amelyet nem képes a vállalat 
megfelelően kezelni visszaállítva ezzel a stabil állapotot. A válságok kezelése 
szempontjából ezért fontos, a hogy a vállalat képes legyen megteremteni és fenntartani a 
környezetével való összhangot, illetve a saját belső működésén belüli összhangot. Az 
összhang kialakításának első fontos lépése a környezet és a belső képességek lényeges 
elemeinek megismerése. A környezeti és belső feltételrendszer mellett a vállalati 
jövőkép és küldetés megvalósítására alkalmas célok kialakítása. A nagyvonalakban 
vázolt célokat az egyes területek vezetői lebontják rész célokra, és terveket alakítanak ki 
a megvalósításukra. Ezen célok és tervek megvalósulását illetve szükség esetén történő 
módosítását megfelelő controlling rendszereknek kell támogatniuk. Ha a vállalat képes 
előrejelezni a környezeti változásokat és azok hatásait, valamint megfelelő módon 
kézben tartani a saját működését (az értékteremtési folyamat kritikus pontjait), akkor a 
válságok jelentős része megelőzhető. Erre kell törekednünk egy tudatos 
válságmegelőzés során.  
 
Izgalmas kérdés az értékteremtési lánc vizsgálatában, hogy annak melyik pontján lehet 
nagy profitra szert tenni, illetve ez hogyan fog változni az idő függvényében. Jégkorong 
nyelvre fordítva: nem oda kell csúsznunk, ahol a korong van, hanem ahol a korong lesz 
(Christensen[8]). Ez azért lényeges, mert ezen a ponton lehet meghatározni azokat a 
tevékenységeket, amelyek az erőfeszítések és erőforrások fókuszába kerülnek és azokat 
a tevékenységeket, amelyek végső soron kiszervezésre kerülhetnek (lásd még 5.4 
fejezet). Ezzel a kérdéssel tangenciálisan foglalkoztam már a disszertációm harmadik 
fejezetében, ahol az életgörbe érettségi szakaszának egyik meghatározó elemeként 
definiáltam. Példaként tudom felhozni az IBM esetét, aki a nyolcvanas évek végén a 
processzorcsip-gyártás és az operációs rendszerek fejlesztését külső cégeknél helyezte 
el. Tette ezt azért, mert abban az időpontban a számítógépek összeszerelése volt az 
értéklánc leglényegesebb eleme és akkor ezzel lehetett a legtöbb pénzt keresni. Mint 
tudjuk, a helyzet azóta megváltozott és pont azok a tevékenységek váltak 
kulcsfontosságúvá, amelyeket az IBM-nél kiszervezésre kerültek, ezzel helyzetbe 
hozván az akkor még „noname” versenytársait, az Intelt és a Microsoftot. Vannak 
persze pozitív példák is, főleg az autóiparban, ahol napjainkra már az autógyáraknál 
csak a fejlesztés, összeszerelés és a marketing maradt. Ez lényeges költségcsökkentést 
és hatékonyságjavulást eredményezett. Vannak olyan innovatív autógyárak is, ahol az 
összeszerelést sem maguk végzik, hanem külső vállalkozók. A kanadai MAGNA 
többek közt a SAAB, Mercedes vagy a Porsche részére szerel össze autókat az ausztriai 
Grácban található gyárában. 
 
Az értékteremtési lánc egyes elemeinek a controllingja különböző folyamatjellemzőkre 
és paraméterekre terjedhet ki. A szabályozott paraméterek lehetnek eredmény, output, 
folyamat és input paraméterek. Ha a folyamat eredményét vagy outputját mérjük, akkor 
már csak az esemény bekövetkezése után tudunk a folyamatba beavatkozni, ha a 
folyamat paramétereket mérjük, akkor még van esély (valós időben), a kedvezőtlen 
eredmény bekövetkezése előtt beavatkozni a folyamatba, az input paraméterek 
mérésével következtethetünk a későbbiekben bekövetkező eseményekre és ekkor még 

 
 

58



az események bekövetkezése előtt beavatkozhatunk a folyamatokba, illetve 
megváltoztathatjuk a bemeneteket.  
 
Ez azért lényeges, mert ugyanúgy mint a fentiekben már említett termelési 
mikrofolyamatnál, törvényszerű az a felismerés, mely szerint minél hamarabb ismerjük 
fel a hibát annál kevesebb a hiba kiküszöbölésének a költsége. Bizonyos esetekben a 
kiküszöbölési lehetőség meg is szűnhet egy adott idő vagy térintervallumból való 
kilépés esetén. A mérés helyének függvényében lehet megkülönböztetni az úgynevezett 
visszacsatolásos, valósidejű és előrevetítő kontrol tevékenységeket. A visszacsatolásos, 
valós idejű tevékenységek tényadatokra épülnek és folyamatosan felhasználva az 
újonnan mért adatokat, azok visszacsatolásán keresztül mérik a folyamatokat. Az 
előrevetítő kontrol tevékenységek a tényadatokat felhasználva jövőbeli trendek és 
projekciók segítségével ellenőrzik a folyamatokat. 
 
A folyamatszabályozás a vállalatműködés számos operatív és taktikai szintjén 
megjelenik. A termelésirányítás során elsősorban a mennyiségi, idő és biztonsági 
paraméterek szabályozására, a minőségszabályozás során a minőség, megbízhatóság és 
idő paraméterek szabályozására, a controlling tevékenységek során a költség és 
eredmény paraméterek szabályozására fektetjük a hangsúlyt. A folyamatok 
szabályozásával kapcsolatban számos rendszer és szabvány került kidolgozásra a 
vállalatok számára, ilyen a minőségszabályozására vonatkozó ISO 9000 
szabványrendszer, vagy a környezetközpontú irányításra vonatkozó ISO 14000 
szabványrendszer, amelyek számos ajánlást és előírást tartalmaznak a folyamatok 
szabályozására vonatkozóan.  
 
A válságmegelőzés során jelentős szerepe van az itt leírt szabályozási folyamatnak. 
Azok a vállalatok, amelyek az itt ismertetett értékteremtési folyamatukra és az azok 
információs és erőforrás ellátását biztosító támogató folyamatokra megfelelő 
szabályozási (irányítási) rendszereket alakítottak ki tudatosan átgondolják a potenciális 
válságforrásokat, eszközökkel rendelkeznek a megfelelő beavatkozásra és időben 
képesek elkerülni a számukra kedvezőtlen események következményeit. Jó példákat 
látunk erre az autó, gyógyszer vagy elektronikai iparban elterjedő környezet, 
minőségbiztosítási szabványok terjedésében (ISO 14000, ISO 9000, QS 9000, TS 9000, 
GMP és saját belső minőségbiztosítási, tanúsítási rendszerek). 
 
Az értékteremtési lánc egyes elemei vizsgálata során feltárt válságokozókkal 
kapcsolatban több lehetséges döntést hozhat a vállalat vezetése:  
 

 igyekszik azokat megszüntetni, 
 felvállalja a velük együtt járó kockázatot, 
 igyekszi azokat izolálni, illetve csökkenteni a hatásukat, 
 áthárítja őket más szervezetekre (biztosítás, outsourcing),  
 igyekszik azokat szabályozni. 
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5. Preventív módszerek a vállalati válságok kezelésében 
 

 
A vállalat életképessége attól függ, hogy milyen mértékben tud a környezet 
kihívásainak megfelelni, milyen gyorsan és rugalmasan tud a környezet változásaihoz 
alkalmazkodni, illetve milyen mértékben tudja azt saját céljainak elérése érdekében 
befolyásolni. 
 
Mindaddig jól működik egy ilyen rendszer (életképes), ameddig a rendszeren belüli, azt 
működtető emberek és csoportok úgy gondolják, hogy érdemes számukra a rendszer 
céljai érdekében tevékenykedni, és a vállalat környezete a vállalatot és annak 
teljesítményét (a rendszer kimeneteit) elismeri, és azt megfelelőképpen díjazza, 
biztosítva ezáltal a rendszer működéséhez elengedhetetlen bemeneteit.  
 
A vállalat életképessége az alábbi két kritérium segítségével írható le: 
 

1. A rendszeren belüli elemek működésének összhangja, mennyire tudják az 
egyes alkotóelemekben és részrendszerekben rejlő kapacitásokat kihasználni 
(hatékonyság),  

2. A rendszer környezetébe való illeszkedésének képessége, azaz hogy a 
rendszer hogyan képes beleilleszkedni a környezetébe, a rendszer céljai és az 
ezek által vezérelt cselekedetei mennyire illeszkednek a környezeti 
rendszerhez és annak változásaihoz, valóban azokat az eredményeket éri-e el 
a cég, amiket kitűzött, jól tűzte-e ki a céljait (hatásosság)? 

 

A fentebb említett két tényező és a rendszer összefüggését az alábbi ábra szemlélteti: 

           Hatékonyság                                                             Hatásosság                                            

 

rendszer 

10 sz. ábra: Hatékonyság, hatásosság (Németh [32]) 

 

Ezek ismeretében a vállalat eredményességét az határozza, meg hogy milyen jól 
választja meg a céljait, alakítja hozzá a szervezetét és a folyamatait és milyen a 
szervezet, illetve folyamatok teljesítménye a következő összefüggés szerint: 
 

Eredmény (hatás) = Cél (irány) X Teljesítmény (folyamatok, szervezet) 
 

A teljesítményt meghatározzák:  - az egyéni teljesítmények, 
- a teljesítmények összhangja, 

    - rendelkezésre álló kapacitások (erőforrások), 
    - rendelkezésre álló alapanyagok, energiaforrások. 

 
A vállalat eredményessége és működésének hatékonysága szempontjából 
kulcsfontosságú az összhang. Meg kell teremteni az egyes rendszerek és részrendszereik 
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közötti összhangot és a rendszerelemek közötti összhangot. Azaz meg kell teremteni a 
környezet és a vállalat összhangját, a rendszer és az alrendszerek összhangját, a (humán, 
technikai és információs) alrendszerek egymás közötti összhangját, az alrendszereken 
belüli összhangot.  
 
A prevenció nemcsak a válságokhoz kapcsolódik, hanem szerves része kell legyen a 
normális vállalati életnek is, hiszen a korai figyelmeztetőrendszereknek éppen az a 
feladatuk, hogy felismerjék a válság jeleit és figyelmeztessenek a potenciális válságra 
(Katits[17]). 
 
A vállalatvezetés feladata, hogy biztosítsa a vállalati célok elérését az erőforrások lehető 
leghatékonyabb felhasználása segítségével. A vállalatirányításnak számos olyan 
alrendszere van, amely a vállalati célok hatékony elérését biztosítja. A válságmegelőzés 
szempontjából öt alrendszert szeretnék kiemelni, amelyek elég széleskörűen lefedik a 
válságterületeket, és lehetőséget biztosítanak a vezetésnek az időben történő 
beavatkozásra. Ezen öt alrendszer: a controlling, a logisztika, minőségmenedzsment, 
marketing és információs rendszerek.  
 
A vállalatok működésük során anyagot, információt és pénzt (erőforrásokat) alakítanak 
át, illetve használnak fel. A logisztika elsősorban az anyagáramlással és az ahhoz 
kapcsolódó információáramlással, a controlling elsősorban a pénz (erőforrások) 
áramlásával, a minőségügy pedig szintén az anyagáramlással és az ahhoz kapcsolódó 
információáramlással foglalkozik. A marketing szerepe a piaci igények és trendek 
időbeni észlelésének alkalmasságában, valamint a piaci környezet esetleges 
befolyásolásában nyilvánul meg. A megszerzett információk kezelése, rendszerezése  és 
áramoltatása a szervezeten belül, valamint az információs rendszerek védelme pedig a 
vállalat reakcióidejének csökkentésében játszik fontos szerepet. 
 
A válságmegelőzés során fontos, hogy biztosítsuk a megfelelő összhangot (a vállalaton 
belül és a vállalat és környezete között), és az erőforrások, pénz, információ és anyag 
zavartalan (a vállalati céloknak) megfelelő áramlását.  

 
 
5.1. Controlling 

 
 
A válságmegelőzés során egyik legfontosabb feladatunk a potenciális válsággócok 
felismerése, amely egyik eszköze a korai zavar érzékelés. Feltételezésem szerint minél 
korábban felismerjük a válságokokat, annál nagyobb az esélyünk a válság 
megelőzésére, illetve annál nagyobb a mozgásterünk a válság megelőzése során. A 
controlling, mint a tervezést, ellenőrzést és információáramlást koordináló 
menedzsment alrendszer segítségünkre lehet, hogy időben felismerjük, és előre jelezzük 
a válságokat, és ezáltal hatékony válságprevenciós eszköznek minősül. A válság, mint 
egy betegség tulajdonképpen tekinthető egy egyensúlyfelbomlásnak és összhang 
hiánynak, amely bizonyos változások, elmozdulások következtében alakulhat ki. Sok 
esetben ezek a változások egy hosszabb folyamat eredményeképpen vezetnek a 
válsághoz, ekkor a korai zavarjelzéssel a válság előre jelezhető és megakadályozható.  
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Ha a controlling segítségével folyamatosan nyomon követjük a vállalat fontos 
állapotjelzőit és a környezetének lényeges jellemzőit, akkor időben fel lehet ismerni a 
legtöbb válságot. A korai zavarjelzés során a hangsúlyt gyenge jelek (vállalaton 
belülről, vagy annak környezetéből érkező viszonylag strukturálatlan információk 
halmaza) időben történő érzékelésére helyezzük. A gyenge jelek felismerésével, 
strukturálásával és elemzésével a vállalati controlling komoly segítséget nyújthat a 
válságok megelőzésében.  
 
Annak érdekében, hogy a controlling betölthesse a válságmegelőzésben játszott 
szerepét, erősíteni kell a stratégiai és kockázati controlling elemeket, hiszen a válságok 
bizonyos kockázatok formájában a legtöbb esetben előre jelezhetők és alapjaiban 
veszélyeztetik a vállalat stratégiai céljainak a megvalósulását.  

 
Felkészülés,
megelőzés 

Visszaszorítás, 
korlátozás 

Jelészlelés Helyreállítás  

 

 

 

Megfigyelési 
területek 

meghatározása Tanulás 
 

11. sz. ábra: A controlling folyamata (Németh[32]) 

 
A controllingnak komoly szerepe lehet, abban is, ha nem sikerül egy válságot teljesen 
megelőzni. Ilyen esetekben az elemzés és a tervezés segítségével, olyan válaszreakció 
variánsokat (sémákat) dolgozzunk ki előre, amelyek jelentős mértékben csökkentik a 
válság bekövetkezésekor a reakcióidőnket, amely a válságkezelési képességünk 
javulásához vezet. Ez azért fontos, mert ezáltal a szervezet belső válságokait iktathatjuk 
ki, és így jelentősen csökken a válság kialakulásának kockázata (amint azt a 2.1. 
fejezetben szereplő tézisemben kifejtettem). A controlling tehát komoly segítség a 
válságok megelőzésében és leküzdésében, lehetővé téve a válságok időben történő 
előrejelzését, válaszreakciók kidolgozását és a tervezés időelőnye révén a válságok 
könnyebb leküzdését.  
 
A számtalan controlling elem közül két olyan kalkulációt említenék, amelyek 
folyamatos számolása és figyelése alapvető a vállalati működés és válságprevenció 
szempontjából. Az első az önköltségszámítás, amelyet két oldalról közelítünk meg: a 
gyártáshoz vagy szolgáltatáshoz szükséges időmennyiség valamint a szükséges 
anyagköltség kiszámítása. A második a fedezeti pont vizsgálat, amely segítségével 
megállapíthatjuk a kapacitáskihasználásnak azt a színvonalát, amely felett a termelés 
már meghatározott nyereséget eredményez (Czabán[8]). Válságmegelőzési szempontból 
a fedezeti pont vizsgálata kiemelt jelentőségű, hiszen a nem megfelelő szintű kapacitás 
üzemeltetése rövid idő alatt veszteségek termeléséhez vezethet. Ez alatt értem a 
kapacitások kihasználatlanságából eredő folyó veszteségek keletkezését, de értem a nem 
elegendő kapacitások miatti piacvesztési problémákat is. Jó példa erre, hogy 2006-ban 
és 2007-ben a haszonjárműipar bizonyos szereplői nem voltak képesek elegendő 
terméket szállítani a konjunkturális okok miatt megnövekedett kereslet kielégítésére. 
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Miután a kapacitásokat nem növelték, kénytelenek voltak a vevők között válogatni, ami 
miatt sok kisebb vevőt elvesztettek. A 2008-ban kezdődött szállítási és szállítmányozási 
ágazatban jelentkező hanyatlás miatt azonban a kereslet globálisan visszaesett, és a kis 
vevők szerepe újra felértékelődött 
 
A korai zavarjelzés szempontjából a válságmegelőzés során minden olyan terület 
vizsgálata fontos, ahol a jövőre nézve fenyegetések vagy esélyek nőhetnek ki. A korai 
zavarjelzés és válságmegelőzés során számos eszköz áll a vállalatvezetők 
rendelkezésére. Az előrejelzések történhetnek pontos múltbeli mennyiségi adatok 
alapján matematikai statisztikai eljárások segítségével, és történhet puha adatok és 
szakértői vélemények aggregálásának segítségével pl.: szcenárió technika vagy Delphi-
módszer.  
 
Természetesen a magyar szakirodalom is bőségesen foglalkozik a korai válságjelző 
módszerekkel, amelyek leginkább kvantitatív megközelítéseket alkalmaznak. Ebben a 
tekintetben jelentős munkássága van Virág Miklósnak [50], aki csődelőrejelző 
modelleket dolgozott ki, amelyek szubjektív elemeket nélkülözve, kizárólag kvantitatív 
alapon értékelnek vállalatokat, diszkriminancia analízis és logisztikus regreszió 
segítségével. A módszerek lényege, hogy jó (nem csődközeli) és rossz (csődközeli) 
csoportokat alkot, majd ezután kvantitatív alapon vállalatokat sorol vagy az egyik vagy 
a másik csoportba. Ezek a megközelítések általában a saját tőke, forgóeszköz, 
állóeszköz, likviditás és az adósságszolgálat segítségével elemzik a válsághelyzeteket a 
következő főbb ismérvek szerint: 
 
Saját tőke aránya:  saját tőke/összes forrás 
Forgóeszköz arány:  forgóeszköz/összes eszköz 
Vevő/szállító arány:  vevő követelés/szállítói kötelezettségek 
Likviditási gyorsráta:  (forgóeszközök – készlet)/rövid távú kötelezettségek 
Adósságszolgálat:  összes cash-flow/(hosszú lejáratú hitel + kamat) 
Értékesítési költség szint: értékesítés közvetlen költsége/árbevétel 
Tőkearányos eredmény: adózott eredmény/saját tőke 
Bevételarányos eredmény: adózott eredmény/árbevétel 
 
Angyal munkájában négy vállalati állapothoz (dinamikus, stabil, labilis és válságos) 
rendel különböző kvantitatív jellemzőket, amelyeket az alábbi táblázatban foglaltam 
össze. Meg kell jegyeznem, hogy az Angyal féle megközelítés nagyon általános, az 
általa megállapított határértékeket a vállalat mérete, tevékenységének jellege nagyban 
módosíthatja, de kiindulópontnak elfogadhatóak az alábbi kritériumok. 
 
Jellemzők Dinamikus  állapot Stabil állapot Labilis állapot Válságos állapot 
Saját tőke aránya 75% felett 60-75% 40-60% 40% alatt 
Forgóeszköz arány 65% felett 50-65% 40-50% 40% alatt 
Vevő/szállító arány 1,5 felett 1,2-1,4 1-1,2 1 alatt 
Likviditási gyorsráta 0,6 felett 0,4-0,6 0,2-0,4 0,2 alatt 
Adósságszolgálat 1 felett 0,6-1 0,5-0,6 0,5 alatt 
Értékesítési ktg. szint 70% alatt 70-80% 80-90% 90% felett 
Tőkearányos eredmény 15% felett 8-15% 3-8% 3% alatt 
Bevételarányos eredmény 10% felett 6-10% 3-6% 3% alatt 
 
3. sz. táblázat  A vállalati állapotokhoz tartozó kvantitattív jellemzők (Angyal [2]) 
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5.2. Logisztikai folyamatok minősége  
 
 
Vállalati rendszernek nevezzük az erőforrások (a rendszerelemek) azon csoportját, 
amely a humán erőforrások koordinálásával egy bizonyos cél elérése érdekében jött 
létre. A rendszer addig működik jól, amíg a vállalat (a környezetétől elhatárolható 
rendszer) céljai és tevékenységei megfelelnek a környezet kihívásainak. Ehhez a 
rendszer elemeinek azonos cél érdekében összehangolt cselekvése szükséges. Szükséges 
továbbá, hogy a rendszert felépítő önálló döntésre képes egységeknek (emberek, 
csoportok) közös céljai legyenek, vagy legalábbis a közös célok elérése érdekében 
hajlandók legyenek tevékenykedni. Szükséges, hogy a célok elérése érdekében 
felhasznált erőforrások (emberi és technikai), valamint a folyamatok irányításához 
szükséges megfelelő tudás rendelkezésre álljon.  
 
A vállalat környezetét két részre bontom: a vállalat szűkebb környezetére és a vállalat 
tágabb környezetére. A vállalat szűkebb környezetébe azok a vállalaton kívüli elemek, 
rendszerek tartoznak, amelyekkel a vállalat (jelenleg) kapcsolatban van. A vállalat 
szűkebb környezetében találhatók a vállalat külső érintettjei (external stakeholders): a 
fogyasztók, szállítók, versenytársak, állami intézmények, helyi és önkéntes állampolgári 
közösségek, természeti környezet stb. A tágabb környezet az összes olyan vállalaton 
kívüli elem (tényező), amely a vállalattal közvetlen kapcsolatban nincs, de a vállalat 
későbbiekben kapcsolatba kerülhet vele folyamatainak és cselekedeteinek alakításakor 
figyelembe vehet. 

 
A válságmegelőzés során kulcs fontosságú, hogy a vállalat megfelelően alakítsa ki a 
környezetével való dinamikus kapcsolat rendszerét, és megfelelően szabályozza belső 
működését ezen célok elérése érdekében az adott struktúrán belül.  

 
Ahhoz, hogy a vállalati folyamatokat megfelelőképpen tudjuk szabályozni először 
pontosan meg kell fogalmazni a vállalat működésével és így a folyamatokkal szembeni 
elvárásokat. Az alapfolyamatokkal szembeni elvárások meghatározásánál érdemes a 
vállalat stratégiájának elemeiből kiindulni. A stratégiai célok meghatározásánál 
elsősorban az adottságokból és a környezet adta lehetőségekből indulunk ki. Először 
megfogalmazzuk a vállalat küldetését és jövőképét, amelyek későbbiekben a stratégia 
alapköveként és célkeresztjeként szolgálnak. A stratégiai célok meghatározása a 
vállalati erősségek gyengeségek, valamint a környezeti lehetőségek és fenyegetések 
alaposabb tanulmányozása alapján történhet.  
 
A gazdaság valamennyi szektorában élesedik a verseny a piaci pozíciók megszerzése, 
javítása a versenyelőny kialakítása, fenntartása érdekében. Nem kivétel ez alól egyetlen 
vállalkozás sem. Az eredményességhez vezető utat a legtöbb cég különböző 
minőségügyi programok végrehajtásában véli megtalálni. Szinte minden gyártási, 
szolgáltatási tevékenység során - a felhasználóhoz történő eljuttatásig terjedően - 
beépül, felhasználásra kerül kisebb vagy jelentősebb mértékben logisztikai művelet 
vagy műveletsor.  
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Nemzetközi felmérések tapasztalatai szerint az áruk átlagos logisztikai költségtartalma 
5-20% közötti (Legeza[25]). Ez komoly, tényszerű alapot szolgáltat arra a feltételezésre, 
hogy a szállítási, anyagmozgatási láncokhoz való kapcsolódás - mint belső vagy külső 
logisztikai szolgáltatás igénybevétele - fontos szerepet játszik, jelentős kihatással van a 
termék egészének minőségére az alábbi szempontok alapján: 
 
  - sérülésmentes anyagmozgatás és szállítás, 

- állagmegőrző tárolás, raktározás, 
- célszerű - pl. felhasználás orientált – csomagolás, 
- pl. határidőre történő szállítás, 
- rakományok, egységek fellelhetősége, azonosítása, 

 - udvarias kiszolgálás, információ nyújtás. 
 
Levonható tehát az a következtetés, hogy a logisztika minőségének problémája nem 
csak a logisztikai szolgáltatásokat értékesítésre kínáló logisztikai szolgáltató központok 
üzemeltetőit vagy a szállítmányozást egészében vagy részeiben nyújtó vállalkozásokat 
érinti, hanem - bizonyos mértékben - a piac minden szereplőjét. Ezt illusztrálja a 12. 
számú ábra: 

 
 
 
 

 
12. sz. ábra: A termékekbe és szolgáltatásokba beépülő elemi logisztikai folyamat(saját szerkesztésű ábra) 

 
Az elemi logisztikai folyamatok összekapcsolódásából keletkező láncokon keresztül 
gyorsan terjednek a hatások. Különösen érvényes ez a rendkívül feszes, kifeszített 
láncokhoz hasonlítható JIT termelési rendszert megvalósító vállalatok esetében. Ezek a 
láncok már messze túlérnek az országhatárokon, a multinacionális cégek vagy a 
vasúthálózatokon keresztül egész kontinens régiókat érinthetnek. Vegyük csak 
példaként az 1997 év eleji spanyolországi közúti sztrájkot, ami a híres, 
rendíthetetlennek hitt német autógyárakat igencsak megtépázta. De beszélhetünk itt a 
2003 nyarán lezajlott németországi sztrájkokról, amely bizonyos alapanyag beszállítók 
munkavállalóinak bérkövetelése érdekében történt és ezáltal a BMW és a VW konszern 
termelését sikerült hosszú napokra, hetekre megállítani. 
 
A logisztika minősége számos befolyásoló tényező eredőjeként érvényesül. Ez a 
logisztikai lánc nem teljesen azonos a 4. fejezetben már hivatkozott Porter féle 
értéklánccal. Míg az csupán értékek (költségek és hasznosságok) elvonatkoztatott 
átadásában és átvételében jelenik meg, a logisztikai láncolat információs és térbeli 
fizikai anyagfolyam, amit értékmozgás kísér. Noha a hangsúlyok így egészen máshová 
kerülnek, a minőséget meghatározó mércék, szempontok felállításában érdemes erre a 
kiindulópontra alapozni. 

 
A logisztika minőségét befolyásoló tényezőket három csoportba lehetne sorolni: tárgyi 
eszközök minősége, emberi tényező és a folyamatszervezés. Ezekből, mint 
építőelemekből húzható fel a „logisztikai minőség háza”. Az első kiindulás alapot, a 

 

Áru output 

 

Alapanyag input 
Gyártás Szállító Vevő 
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második tartóoszlopot képez, amire ráépülhet a harmadik. A megszervezettségén múlik, 
hogy mindenki tisztában legyen feladatával, teendőivel, betartandó utasításokkal, 
határidőkkel. 
 
Ahhoz, hogy a szervezésre fordított munka hatékony, eredményes lehessen, az 
információ átadásán túl biztosítani kell a személyi és tárgyi feltételeket. A logisztika 
minőségét vizsgálva, azt állapíthatjuk meg, hogy a minőségi színvonalat három 
területen lehet különböző módszerek, technikák felhasználásával, kvantitatív 
mutatókkal mérni, illetve javítani: 
 

1. Tárgyi eszközök minősége 
2. Humán erőforrás minősége 
3. Folyamatok minősége, szervezettsége 

 
A következő fejezetekben a fentebb említett három területet szeretném részletesebben 
elemezni. 
 
 
5.2.1. Tárgyi eszközök minősége 
 
 
A logisztika jellegzetesen eszközigényes tevékenység, ezért minőségéről kialakított 
képben fontos színt képvisel az egyes eszközök minősége, üzemképessége, 
megbízhatósága. Egy logisztikai folyamat megbízhatóságának eszközszempontú 
vizsgálatában az egyik fő kérdés, hogy milyen mélységű bontásban célszerű vizsgálni a 
működőképességet. Egy főbb alkatrész, egy teljes gép (jármű), vagy a vizsgálati 
szempontból homogén - egy feladat ellátására alkalmas - gépcsoport legyen az „elemi 
egység” Bármilyen vizsgálati egységet is választunk, az eszközminőséget az határozza 
meg, hogy fizikailag elvégezhető-e a feladat a rendelkezésre álló eszközökkel.  
 
Az eszközökön belül további két szempont létezhet:  
 

a. az eszköztípus fizikai alkalmassága (teherbírás, hossz, szélesség, magasság, 
temperálhatóság, stb.), 

 
b. a konkrét gép műszaki állapota, működőképessége, megbízhatósága (géphiba 

miatti elmaradt, hibás teljesítés). 
 

A kiválasztott elemeknek egyenkénti megbízhatóságából, és a köztük lévő kapcsolat 
feltárásából a megbízhatóság-elmélet felhasználásával adható megalapozott jellemzés, 
amely alapvetően befolyásolja a minőséget. 
 
Az eszközpark minősége jól jellemezhető az alábbi műszaki, statisztikai paraméterekkel 
(Tenner[49]: 
 

− életkor, futásteljesítmény, 
− várható élettartam, 
− meghibásodások közötti átlagos idő, 
− javítások átlagos időtartama, 
− meghibásodási ráta (meghibásodás bekövetkezésének valószínűsége adott pillanatban). 
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Gyakorlati tapasztalat, hogy a logisztikai tevékenységek során leggyakrabban használt 
gépipari eszközök életkorra vetített meghibásodási valószínűségét - mint 
sűrűségfüggvényt - jól lehet közelíteni az exponenciális eloszlással.  
 
A korábbi tényadatokra építve a megfelelő paraméterű eloszlásfüggvények 
alkalmazásával válnak tervezhetővé, megalapozottá a karbantartások és gépcserék. A 
statisztika és a valószínűség számítás alkalmazását kellően nagy mintákra vonatkozó 
adatokra építve a gyártók általában elvégzik, és az üzemeltetőknek már megadják a 
hozzávetőleges várható élettartamot. Amikor egy gépelem vagy alkatrész eléri a gyártók 
által megadott, vagy tapasztalat alapján meghatározott élettartam 90%-át, célszerű 
preventív karbantartását vagy cseréjét elvégezni. Mivel egy olyan bonyolultabb 
berendezésnél, mint pl. egy gépjármű vagy targonca nem lehet minden alkatrészt 
számon tartani, ezért célszerű rendszeres időnkét felülvizsgálni az egész szerkezetet, és 
elvégezni az időszerűvé vált beavatkozásokat. 
 
 
5.2.2. A humán erőforrás szerepe a minőségben 
 
 
A logisztikai rendszerek kevés kivétellel ember-gép rendszerek. Az ember viselkedése 
kiszámíthatatlanabb mint a gépé, ugyanakkor önmagában - a másik nélkül - egyik sem 
képes eleget tenni az elvárásoknak.  
 
A minőségjavítási projektek döntő hányadának fókuszában valamilyen fajta képzés, 
továbbképzés, egyfajta elkötelezettség és vállalati kultúra meghonosítása áll. Minden 
vállalatnak fel kell ismernie az embereiben rejlő tanulási, gondolkodási, innovációs 
lehetőségeket és azok korlátjait is.  
 
Akár logisztikáról, akár valamilyen más területről legyen is szó a minőségprojektek 
minden fajtája TQM (Total Quality Management), QMS (Quality Managment System), 
QIP (Quality Improvment Process), NQA (National Quality Award) vagy EQA 
(European Quality Award) pályázatok, ISO 9000 tanúsítások elvárt alapvető célkitűzése 
a változás, folyamatos a javítás, tökéletesedési törekvés (Tenner[45]). Ebből következik, 
hogy az emberek mindig kulcsszereplők, akikkel a „megfelelő megválasztott 
kommunikáció” útján kell kapcsolatot teremteni 
 
Vezetési módszereken és a hibaelemzéseken - mint minőségbiztosítási tapasztalatokon - 
keresztül meghatározhatók azok a munkaszervezési, irányítási, ellenőrzési szempontok, 
amelyek nélkülözhetetlenek a jó minőség eléréséhez. Az egyes dolgozók tudása, a jó 
vállalati légkör, a közvetlen, munkatársak közötti operatív együttműködés együttesen 
olyan szinergia hatást érvényesít, - különösen a szolgáltató szektorban - amely 
nélkülözhetetlen eleme a minőségorientációnak. A vezetők feladata ennek a 
szinergiahatásnak a kialakítása és növelése. 
 
Az embereket ösztönözni és felkészíteni, segíteni és támogatni kell a minőségjavító 
változtatások során. A leggyakoribb hiba, amit a szervezetek elkövetnek, hogy nem 
fordítanak elegendő figyelmet alkalmazottaik változási képességeire, holott ezek 
egyaránt lehetnek visszahúzóak vagy előremozdítóak. Az embereknek az a képessége, 
amely a változások támogatására és bevezetésére való alkalmasságukat jelenti, sok 
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összetevőt ölel fel: empátiát, kapcsolatteremtési készséget, tapasztalatot, ügyességet, 
műszaki ismereteket, megfelelő viselkedést, „hozzáállást”, motivációt, 
figyelemösszpontosítást. Mindez vállalati szinten talán a legnagyobb kihívást jelenti, 
mert szükség van az alkalmazottak magatartásának és szaktudásának olyan 
továbbfejlesztésére, ami képessé teszi őket arra, hogy a változást pozitívan szemléljék, 
és további változásokat tudjanak elindítani saját energiáik és innovációik útján. 
 
 
5.2.3. Folyamatok minősége, szervezettsége 
 
 
A vállalati folyamatok minőségének javítását és értékelését célozzák a 
minőségbiztosítási rendszerek, valamint a minőségfejlesztési és mérési technikák. Egy 
rendszer megfelelő működésének nem garanciája, csak előfeltétele az elemek 
megfelelősége. A logisztikai tevékenységek komoly szervezést, koordinálást 
igényelnek. A műveletek közötti átválthatóság hatékony kezelése, a teljes folyamatot 
átfogó információs rendszer felállítása és működtetése, a műveletcsoportok lehatárolása, 
a tevékenységet segítő szervezeti felépítés - hierarchiai és felelősségi rendszer - 
kialakítása szervezettség kérdése.  
 
    

 

 

13. sz. ábra: Minőségfejlesztési technikák(Tenner[45]) 

 
A 13. számú ábrán szereplő technikák nem mindegyike alkalmazható logisztikai 
szolgáltatásokra. Az ábra inkább azt hivatott bemutatni, hogy az utóbbi néhány 
évtizedben hány különféle folyamatok minőségét fejlesztő, mérő módszer jött létre 
annak eredményeként, hogy felismerést nyert e terület fontossága.  

 
A két kulcsszó, amely itt a minőséget jelenti a standardizálás és a reprodukálhatóság. A 
standardizálás eszköze az a szabályozás, amelyet a cégek testre szabottan kialakítanak 
egy ISO vagy egy QS rendszer kiépítésekor. Ezt a szabályozott, algoritmizált működést 
segítik, tehetik hatékonnyá az integrált informatikai rendszerek. A standardizálás célja a 
reprodukálhatóság, vagyis az, hogy a szabályozások alapján az adott szolgáltatást 
ugyanabban a minőségben bármikor elő lehessen állítani. A fejlődés lehetősége, hogy a 
dokumentált szabályozáson - a hibákból tanulva - változtatni lehessen s így már egy 
jobb, sorozatban nyújtható szolgáltatást kínáljon a cég.  
 

TQM 

Benchmarking SPC 

QS 9000 HACCP 

QFD BPR 

ISO 9000 
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5.3. A TQM szerepe a válságmegelőzésben 
 
 
Az általam alkalmazott megközelítés szerint a Teljeskörű Minőségmenedzsment (TQM) 
egy menedzsment filozófia, a hozzátartozó módszertannal, amely válságprevenciós 
eszközként működik. Ennek megfelelően én a TQM elemeit a menedzsment filozófiát 
felépítő alapelvekre és a módszertant felépítő eszközökre (13.sz. ábra) bontottam. 
 

14. sz. ábra: A TQM elemei(Shiba[44]) 
 
A megfelelő alapelvek olyanok, mint a jó iránytű, segítenek a helyes út megtalálásához. 
Ezek olyan maguktól értetődő, önigazoló törvények, amelyek nem változnak, és nem 
avulnak el és segítik a külső világnak való megfelelést.  
 
Az alapelvek nagyon fontosak egy vállalat életében, mert útmutatást, irányt adnak a 
dolgozók napi cselekedeteiben és segítenek a döntések meghozatalában, ezáltal 
csökkentvén a belső válságok kialakulásának valószínűségét.  
 
A következőkben a felsorolom a hét TQM alapelvet és meghatározom azok szerepét a 
válságmegelőzésben: 
 
a. Vevőközpontúság 
 
A vevőközpontúság a marketingkoncepció része, mert a minőség definíciója mögött 
maga a vevő áll. Miután a globalizáció a kínálati piac jellemzi, nem szükséges taglalni a 
vevői elégedettség fontosságát. A vevőközpontúság elve szerint a vállalatnak a vevői 
igényekből kiindulva kell kialakítania a folyamatait és a termékeit, hiszen hiába termel a 
vállalat valamit, ha azt a piacon nem tudja értékesíteni. Amennyiben nem tudja 
értékesíteni a termékeit akkor értékesítési válság következhet be. 
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b. Folyamatszemlélet 
 
A rendszerszemléletű irányzatok között helyezkedik el a folyamatszemlélet, amely a 
vállalatot, mint egy a környezetével folyamatos kölcsönhatásban lévő, a vállalat üzleti 
céljainak megvalósítása érdekében szerveződött egymással összefüggő elemek halmazát 
(nyitott rendszer) szemléli. 

 
Minden folyamatnak és azt felépítő tevékenységnek vannak kimenetei és bemenetei, 
ennek megfelelően vannak szállítói és vevői, ha a vállalaton belül a folyamatokon belül 
is alkalmazzuk a vevőközpontúság alapelvét, akkor lényegesen javítható a működés 
hatékonysága és a folyamatban résztvevők elégedettsége.  

 
A vállalaton belüli folyamatok több féle képen csoportosíthatók. Egy csoportosítás, 
amikor megkülönböztetjük egymástól a fő folyamatokat, a kiszolgáló folyamatokat és 
az irányító folyamatokat (15.ábra). 

 

15. sz. ábra: Vállalatirányítási főfolyamatok ( Tenner[49]) 

 
A főfolyamatok azokból a tevékenységekből épülnek fel, amelyek közvetlenül részét 
képezik az értékteremtő láncnak. Itt arról a folyamatról van szó, amely során a vállalat a 
vevő igényeit kielégíti és ennek érdekében anyagot, információt és energiát használ fel, 
illetve külső és belső erőforrásokat vesz igénybe. Ahhoz, hogy az értékteremtő lánc 
gördülékenyen működjön, rendkívül fontosak a kiszolgáló (támogató) folyamatok. 
Ezek is hozzáadott értéket termelnek, de nem közvetlenül, hanem az értékteremtő lánc 
kiszolgálásán keresztül. A folyamatok harmadik nagy csoportjába tartoznak az irányító 
folyamatok, amelyek feladata az egész rendszer koordinálása, az erőforrás-
felhasználás, a fejlődési irányok, a beavatkozások megtervezése, és a rendszer terv 
szerinti működtetése. Az irányítási folyamatok a vállalati rendszer egészét átfogó 
tevékenységek halmazaként jelennek meg, párhuzamosan az értékteremtő és a 
kiszolgáló folyamatokkal. Ahhoz, hogy a vállalat sikeresen működjön, megfelelő 
folyamatokkal kell, hogy rendelkezzen, amelyek képesek megfelelni a környezet 
kihívásainak és biztosítják a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását. Az 
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ebben a rendszerben keletkező zavarok működési, vagy technológiai válság 
kialakulásához vezethetnek.  
 
c. Tények alapján történő vezetés 
 
A Xerox a “tények alapján történő vezetés” elnevezést az adatgyűjtési és elemzési 
tevékenységre használja, amely egy adott problémával kapcsolatos tervezés vagy döntés 
megalapozására szolgál, szemben azzal, ha csak a megérzéseinkre, múltbeli 
tapasztalatainkra vagy a véleményünkre hagyatkoznánk (Wind [52]). A tények alapján 
történő vezetés alapelemei a mérés (adatgyűjtés) és az elemzés, hiszen a mérés azért 
kulcsfontosságú, mert ha valamit nem tudunk mérni, akkor azt irányítani sem tudjuk. Ha 
nem tudjuk irányítani, akkor nem tudjuk menedzselni.  

 
Az adatoknak vannak minőségi (nem mérhető) és mennyiségi (mérhető) jellemzői, a 
döntés előkészítés szempontjából mindkét csoport nagy jelentőséggel bír. Az 
irányíthatóság és a folyamatos fejlesztés eredményeinek nyomonkövetése mérhető 
adatokat követel, míg a fejlesztési irányok, illetve a fejlesztendő területek kijelölése 
minőségi jellemzők (pl. a vevők elégedettsége) alapján is történhet. A „tények 
figyelmen kívül hagyása” leggyakrabban piaci válságok kialakulásában játszik szerepet.  
 
d. Folyamatos fejlesztés és benchmarking 
 
Napjaink felgyorsult piaci és vállalati környezetében nem elég a termékek és 
szolgáltatások megszokott szintjét biztosítani, a versenyhelyzet azok folyamatos 
fejlesztését írja elő. Fejlesztés három szinten történhet (16.ábra): 
 

• a termékeket és szolgáltatásokat, 
• a folyamatokat, 
• az erőforrásokat (különösen a humán erőforrást). 
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16. sz. ábra: TQM fejlesztési szintek(Shiba [44]) 

 
A folyamatos fejlesztés két alapvető koncepción alapul: a szisztematikus fejlesztésen és 
az iteratív fejlesztésen. 
 
A szisztematikus fejlesztés során a megfelelő lépések sorozatát végezzük el a fejlesztés 
érdekében. Shiba[44]) három fajtáját különbözteti meg a szisztematikus fejlesztésnek: a 
folyamatszabályozást, a reaktív fejlesztést és a proaktív fejlesztést. A 
folyamatszabályozás a folyamat jellemzők megfelelő szinten tartását biztosítja: ha 
eltérést érzékel, akkor visszaállítja a megfelelő szintre a folyamatjellemzőket. A reaktív 
fejlesztés, akkor kap szerepet, amikor komolyabb beavatkozásra van szükség és magát a 
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folyamatot kell megváltoztatnunk, ebben az esetben kell alkalmazni a probléma 
megoldási folyamatot, feltárni és elemezni a hibaokokat és megtervezni, valamint 
kivitelezni a kiküszöbölésüket. A proaktív fejlesztés a problémák megjelenése előtt 
igyekszik azokat még a tervezési fázisban kiküszöbölni. 
 
e. Észrevétel, team-munka, felhatalmazás 
 
 
A TQM csak akkor működhet eredményesen, ha az ilyen irányú tevékenységekben a 
vállalat minél több dolgozója vesz részt és a TQM tevékenységek beépülnek a dolgozók 
mindennapi cselekedeteibe. Az elszigetelt erőfeszítések általában nem vezetnek sikerre, 
ezért szükséges avezetés és a dolgozók egybehangolt és elkötelezett cselekvése. A TQM 
nem egy kijelölt csoport feladata, a TQM tevékenységeket mindenkinek a mindennapi 
munkája mellett kell végezni. Bár a felsővezetés rendelkezik a legnagyobb átlátással, a 
vállalatnál rendelkezésre álló tudásnak és információnak csak töredéke található meg a 
vezetésnél, a működés fejlesztéséhez szükség van a dolgozók ötleteire és aktív 
részvételére. Mobilizálni kell a szervezetben rejlő rejtett tudást és energiákat, ezek 
komoly versenyelőnyhöz juttathatják a vállalatot másokkal szemben. A teljes körű 
részvétel fogalom magában foglalja a felsővezetés elkötelezett részvételét, a dolgozók 
részvételét, felhatalmazását, a team-munka alkalmazását és az együttműködést, sőt 
bizonyos esetekben még a vevők és a szállítók bevonását a fejlesztési folyamatokba.  
 
A dolgozóktól csak akkor lehet elvárni az elkötelezett szerepvállalást, ha a vezetőktől is 
ezt látják. A vezetésnek aktívan, a többieknek is példát mutatva részt kell venni a TQM 
működtetésében. Nagyon sok olyan feladat van, amelyhez elég a dolgozók elfogadása 
vagy tudomásul vétele. A folyamatos fejlesztés igényli az alkalmazottak aktív 
szerepvállalását, kreativitásának, belső energiájának mozgósítását, ezért a dolgozók 
elkötelezett részvételére van szükség.  
 
A teljes körű részvétel megvalósítását szolgáló szervezeti megoldás többek között a 
team-munka alkalmazása. Emberek egy csoportja akkor nevezhető teamnek, ha az 
alábbi feltételek egyidejűleg teljesülnek:  
 

• Közös céljaik vannak,  
• Tudatában vannak annak, hogy együtt ugyanahhoz a csoporthoz tartoznak,  
• Egymást kiegészítik a tevékenységeik és képességeik,  
• Együttműködnek, egymástól függenek, 
• Írott és íratlan szabályok, eljárások alapján meghatározottak a csoporton 

belüli viselkedések.  
 

A teljes körű részvételt segítő eszközei a TQM-nek a különböző csoportos szellemi 
alkotó (probléma megoldó és feltáró) technikák, pl.: brainstorming, NCM, KJ módszer, 
dolgozói elégedettségmérés, 5S, a teamek különböző formái, minőségkörök.  
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f. Stratégiai megközelítés és összehangolás 
 
A vállalat életképessége attól függ, hogy milyen mértékben tud a környezet 
kihívásainak megfelelni, milyen gyorsan és rugalmasan tud a környezet változásaihoz 
alkalmazkodni, illetve milyen mértékben tudja azt saját céljainak elérése érdekében 
befolyásolni. Mindaddig jól működik egy ilyen rendszer (életképes), ameddig a 
rendszeren belüli, azt működtető emberek és csoportok úgy gondolják, hogy érdemes 
számukra a rendszer céljai érdekében tevékenykedni, és a vállalat környezete a 
vállalatot és annak teljesítményét (a rendszer kimeneteit) elismeri, és azt 
megfelelőképpen díjazza, biztosítva ezáltal a rendszer működéséhez elengedhetetlen 
bemeneteit.(Németh[32])  

 
Az előbb említett összhang megteremtése a stratégiai tervezés és összehangolás 
feladata, amely fontos szerepet kap a TQM-ben.  
 
A TQM bevezetéséhez a gyakorlati tapasztalatok szerint hosszabb időtávra van szükség. 
A hosszútávra szóló, nagy horderejű döntések a stratégiai döntések körébe tartoznak. A 
minőséggel kapcsolatos beruházások és fejlesztések ebbe a kategóriába tartoznak, a 
megvalósítás pedig a stratégiától kezdve egészen az operatív feladatokig be kell épüljön 
a vállalat működésébe. A minőségmenedzsment szerves részévé kell, hogy váljon a 
stratégiának. A legtöbb vállalatnak már a küldetés nyilatkozatában és a céljai között 
megjelenik a minőség valamilyen definíciója.  
 
g. Nyitottság a változások és az újítások iránt 
 
A 90-es évekre már a vevőközpontúság és a piac igényeinek a követése sem elég, a 
verseny egyre élesedik, egyre több vállalat képes a magas színvonalon kielégíteni a 
vevő igényeit, a kiemelkedő termékek egy idő után kommersz termékekké válnak, 
folyamatosan szükség van a hozzáadott érték növelésére, mindig többet és többet kell 
nyújtania vásárlóknak. Az innováció az út a hozzáadott érték további növeléséhez.  
 
Szükség van arra, hogy a vállalat folyamatosan innováljon, fejlessze a termékeit és a 
folyamatait, hiszen az innováció, a változásokra való gyors reakcióképesség különösen 
fontos versenytényezővé váltak. Az új ötletek generálási képessége önmagában kevés, 
gyors változtatási képességgel, megvalósítási képességgel (ciklusidők, átváltási idők) 
együtt juthatnak a vállalatok versenyelőnyhöz, ahogy azt a japán példa is mutatja.  
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5.4. Beszállítói lánc menedzsment (SCM) 
 
 
A korábbi fejezetekben kifejtettem, hogy a szervezet rugalmassága nagymértékben 
hozzájárul a vállalat válságérzékenységének csökkentéséhez. A vállalati szervezet 
rugalmasságát ugyanakkor a környezettel való kapcsolatai is befolyásolják, amelyek 
közül a legjelentősebbnek a beszállítókkal és stratégiai beszállítói partnerekkel való 
kapcsolatot tartom. A beszállítói hálózat egységes rendszerben történő kezelését 
Beszállítói Lánc Menedzsmentnek (Supply Chain Management) nevezzük, és 
gyakorlatilag a gyártás legkisebb feladataitól a vállalati nagyságú megoldásokig bárhol 
megjelenhet (Little[26]).  
 
A Beszállítói Lánc Menedzsment (SCM) és az alábbi hat tényezőből áll: 
 

a. Alapvető beszerzés-menedzsment 
Az SCM folyamatok felépítését mindig alaposan megtervezett folyamatok alapján 
kell végezni. Ez azt jelenti, hogy időrendi sorrendben követjük a termék útját a 
nyersanyagoktól a vevőig. Az első lépés a modellezés során az alapvető beszerzés-
menedzselés összeállítás, ami a beszállítóktól érkező áruk menedzselését jelenti.  

 
b. Cégen belüli logisztika 

A cégen belüli logisztika során egyeztetjük a beszállítóktól beérkezett áruk 
kezelését a beszállítótól való átvételtől kezdve addig a pontig, míg a termék el nem 
hagyja a céget. Fontos szempont a logisztika tervezésénél a raktározási költségek 
csökkentése és az áru forgási sebességének felgyorsítása. 

 
c. Gyártás 

Az eredményes gyártás egyik alapja a vásárlók keresletének pontos felmérése. 
Manapság egyre több cég alkalmazza a megrendelésre gyártott áruk forgalmazását, 
mellyel nem keletkezik felesleg, nem kell raktározási költségekkel számolni és a 
termékek disztribúciója is célirányosabb és gyorsabb. 

 
d. Teljesítés 

A teljesítés a lánc minden pontján fontos tényező, tehát a beszállítótól kezdve a 
disztribúcióig minden egyes folyamatnak az ütemezésnek megfelelően kell 
történnie. Ha a lánc valamelyik részén késedelem mutatkozik, akkor az egész lánc 
megszakadhat.  
 

e. Gyáron kívüli logisztika 
A gyáron kívüli logisztika az a terület, ahol nincs a cégnek ellenőrzési lehetősége, 
így az egyetlen megoldás ezen a területen a partnerek gondos kiválasztása és a 
folyamatos kommunikáció. A szerződések aláírása előtt tisztázni kell a 
követelményeket és az elvárásokat, így külső ellenőrzés nélkül is biztonságosabb 
lehet a külső logisztika. 

 
f. Disztribúció/Terméktámogatás 

A disztribúciós metódusok kiválasztásánál a terméknek megfelelő csatornákat kell 
figyelembe venni. Az a metódus a legjobb, mely a legkönnyebben éri el a vásárlót a 
legkisebb költség mellett. A disztribúció érvényesülhet koncentráltan egy 
piacszegmensre vagy több piacszegmensre. A terméktámogatás fejlesztése, a 
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vevőszolgálatok beiktatása és hatékony ügyfélszolgálat felállítása növeli az SCM 
folyamatok eredményességét, és ezáltal ellenőrizhető lesz a vásárlók elégedettségi 
szintje is. 
 
 

5.4.1. A beszállítói lánc menedzsment kialakulásának története 
 
 
Az SCM rendszer kialakulása előtt a megoldások nagy részét a cégek saját fejlesztéssel, 
vagy nagy hardware ellátók, mint IBM, Unisys, Fujitsu vagy Siemens, termékeivel és 
saját software-ekkel oldották meg. Később az olyan szolgáltatók, mint Oracle, SAP és 
i2 alkalmazás-specifikus software megoldásokat fejlesztettek ki, melyek kiterjedtek az 
egész vállalatra és vertikális szervezetre voltak alkalmazhatóak. Ezen lépések előnye a 
centralizált struktúrában és a kritikus összeköttetések létrehozásában rejlik, olyan 
alkalmazásoknál, mint a főkönyv vizsgálata, az anyagmenedzselés, a folyamatmunka, a 
kész termékek kezelése, a számlázás és a disztribúció követése. Ezen lépések hátránya 
pedig az óriási költségekben és a csomagok testreszabott mivoltában rejlettek, melynek 
kezelése általában kiterjedt karbantartást és folytonos támogatottságot követelt 
(WAO[51]). 
 
A számítógépek, az információs technológia (IT) és az SCM software-ek fejlődése csak 
nem régóta érezhető. Ezeknek a megoldásoknak észrevehetetlennek, átlátszónak és 
teljesen integráltnak kell lennie a cég számítógépes rendszerébe, a valóságban azonban 
ritkán sikerül ezt teljesíteni. Az a néhány eset, ahol jó integráció működik arra vezethető 
vissza, hogy az adott vállalat magas mértékű tőkét és emberi erőforrást tudott a 
projektbe allokálni.  
 
Az SCM termékek felbukkanása az utóbbi öt évben nagy részben az 1990-es évek 
tőkebefektetési léggömbjének köszönhető. A megoldások nagy része csak az SCM egy-
két elemét használja és nem az egész gyártási folyamatot. Egy-egy vezetési feladatra 
több cég kínál software megoldásokat. Ezek a software megoldások innovatívak és 
hasznosak, azonban hiányoznak olyan megoldások, melyek integrálják az összetett 
gyártási feladatokat egy értéknövelő szolgáltatásban. Például - az outsourcing felé 
haladó trend során – az eredeti alkatrészgyártók olyan cégeket keresnek, melyek 
hagyományos gyártást és/vagy logisztikai teljesítést is tudnak ajánlani. Ilyen cégek 
képesek lesznek összegyűjteni és kezelni szervezetük forrásaikat, képességeiket és 
technológiáikat, és ezeket a kiegészítő szolgáltató segítségével egy átfogó beszerzői 
lánc létrehozására. Manapság számítógép-központú társadalomban élünk, ezért az 
adatok proliferációja a gyártás és az IT között exponenciálisan nőtt minden évben 
melyet a külső gyártók és szállítók alkalmazása csak felerősít. Ez a trend az SCM 
átláthatóbbá tétele helyett bonyolultabbá tette.  
 
Például külső gyártók és eladók esetében, egy ellátó raktár helyett akár két vagy három 
állhat a sorban, melyben az egyes tulajdonosok egymás ellen halmoznak fel biztonsági 
állományokat. Fellendülési időszakban a gyár saját kapacitásait kihasználva termel, a 
gyártási és szállítási idők hosszabbodnak és a vásárlói rendelések felgyülemlenek. A 
gyártók ezt nagyobb keresletként könyvelik el és megpróbálják teljesíteni ezeket a 
megrendeléseket a beszerzések növelésével és a raktár feltöltésével. Ez egy eltorzult 
ellátói lánchoz vezet, ami előrejelzi a vásárlók keresletét és felesleges raktárfeltöltéshez 
vezet. Ez a szindróma játszódott le a kommunikációs felszereléseket gyártók 

 
 

75



szektorában (Cisco, Lucent és mások). Sajnos az előrejelzések részleteire és szükséges 
megértésére nem fektetnek elég súlyt, melyek pontosan megállapítják az ellátást a 
legtöbb cég számára. Ennek az az oka, hogy a szállítók és a tulajdonosok már nincsenek 
integrálva  a cégbe, ahogy az régen a vertikális környezetben domináns volt. 
 
 
5.4.2. Gyártási folyamatok kezelése, egyszerűsítése és a fő áramlási 

vonala 
 
 
Az SCM feladata az információk kezelése és áramlásvonalának megállapítása a 
beszállítók és a külső gyártók között – röviden, az adatok egyszerűsítése és integrálása 
egy jelentéssel bíró, termékeny és jövedelmező eredmény érdekében. 
 
Az SCM azon iparágak számára értékes, melyek szeretnék optimalizálni a gyártás 
sebességét és amelyek számára a time-to-time ügyek nagy hatással vannak a cég 
versenyhelyzetére és piaci részesedésére (Hucho[14]). Itt elsősorban a járműiparról és 
az elektronikai iparról beszélünk, hangsúlyozva azt, hogy természetesen nem kizárólag 
ezen iparágak esetében hasznos eszköz az SCM, de kétségtelenül itt mutatja a legjobb 
befektetett energia/elért haszon arányt (Fiederen[13]). 
 
Az alábbiakban fontosnak tartom, hogy áttekintsük az SCM szempontjából 
legrelevánsabb iparágakat 

a. Járműipar 
 

A járműipar, elsősorban a személygépkocsi - gyártás az utóbbi tizenöt évben 
jelentős átalakulásokon ment keresztül. Az azonnali piaci impulzusokra történő 
reagálás, valamint a végletekig leegyszerűsített és racionalizált gyártási 
folyamatok mindenképpen a beszállítói kapcsolatok kezelésére helyezik a 
hangsúlyt. A nagy darabszámok miatt (éves szinten: 500.000 – 3.000.000) az 
egy járműre jutott megtakarítás jelentős összeget tehet ki, ha megszorozzuk a 
teljes gyártott darabszámmal. Bár a darabszámok a haszongépjármű iparban 
jóval kisebbek (éves szinten 4.000 – 60.000), de az utóbbi három évben 
megfigyelhető itt is az SCM trendek kialakulása és intenzív fejlődése, főként a 
teherautó gyártásban. Véleményem szerint a jövőben is a járműipar lesz az az 
ágazat, amely minden logisztikai és beszállítói kapcsolat fejlesztésben és 
optimalizációban élen fog járni. 

b. Szoftver ipar 
 

A szoftver fejlesztés az egyik legintenzívebben fejlődő iparág. Az azonnali 
változtatási igények miatti „just in time” gondolkodás a piaci részesedés 
növelése a siker fontos mércéje ebben a szegmensben. Talán pont ezért a 
szoftver iparban érzékelhető a leglátványosabban az SCM fejlődése. 
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c. Hardware ipar 
 
A számítógépek hardware rendszerének összeszerelése és integrálása az egyik 
legfejlettebb és legautomatizáltabb folyamat lett a világon. Rendelésre készített 
termékek gyakorlata tökéletesítette a Dell Computer-t és nagy mértékben 
megváltoztatta ezt az iparágat. A rendelésre készített termékek stratégiája nem 
jöhetett volna létre a funkcionális beszállítói lánc rendszer integrálása nélkül, 
amely lehetővé teszi, hogy automatizált gyártási technikákkal kombinálva, egy 
számítógépet 2-3 óra alatt összeépítsenek. További hatékonyságnövelést lehet 
elérni a saját gyártási kapacitások maximalizálásával, amely további beszállítói 
rendszer - fejlesztésekre ösztönöz a saját termelési kapacitások növelése helyett. 
Az ilyen rendszerek működéséhez elengedhetetlen a jól működő szállítói lánc 
kezelés. 
 

d. Kommunikáció és hálózati ipar 
 
A kommunikációs és hálózati eszközök szektora nagyon hasonlóságot mutat a 
számítógép szektorhoz úgy, hogy közben egy keverék található benne a jó 
minőségű összetett hardware-ből és széles választék az alacsonyabb minőségű, 
tömegpiacon értékesített árucikkekből. Úgy, hogy a piacon nagy végfelhasználói 
kereslet van az individuális konfigurációs kialakításokra. Ezeket a változásokat 
telepíteni kell a gyártási környezetben, majd újra követni kell a szállítások során. 
Mivel új termék innovációk kulcsfontosságúak a versenyelőny megtartásához, a 
gyártási gyorsaság és termékterítés elengedhetetlen az eredeti berendezés gyártó 
piaci sikeréhez és vezető piaci szerepéhez. Elsőosztályú SCM és 
rendelésteljesítő rendszerek megkülönböztető versenyelőnyt jelentenek ebben a 
piacszegmensben a termékkonfiguráció, a keverék összeállításában és a 
teljesítésben. 
 

e. Gyógyászati eszközök és gyógyszeripar 
 
A gyógyászati eszközök (különösen a diagnosztikusak) és a gyógyszeripar 
különböző termékélettartam idővel rendelkezik, mint más iparágak, mivel 
gyógyításra, életmentésre használják őket. Ez természetesen hosszabb ideig tart 
a biztonsági tesztelések és a bevizsgálások miatt. A termékkonfiguráció, az 
anyagellátás és a minőségi kérdések kritikus pontok a sikerhez vezető úton, mely 
során kifinomult SCM rendszerre van szükség a megfelelő ellenőrzések 
beiktatásához és termék szállításának koordinálásához. Az is nyilvánvaló, hogy a 
gyógyszeriparra a nagy volumenek és viszonylag nagy egységértékek 
kombinációja a jellemző, ezért fontos a megfelelő rugalmasság kialakítása. 
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5.4.3. Az SCM definiálása 
 
 
Ha az SCM-et egy mondatban szeretnénk definiálni akkor azt mondanánk, hogy az nem 
más mint az árú beszállításának szervezése és transzferálása optimális időben és 
formában. Ez természetesen szorosan összefügg a korábban már hivatkozott „Just in 
time” feltételekkel, hiszen mindkét eszköz ugyanazon elven alapul, csak az SCM a 
beszállítói lánc oldaláról közelíti meg az optimalizálást, míg a JIT a termelés 
szervezésének oldaláról. 
 
Az értékteremtés alatt eszközök és megoldások alkalmazását értjük, mely során egy 
létező folyamat jobban működik úgy, hogy közben a hiányt és a hatékonyatlanságot 
elimináljuk és a beszállítói idő - intervallumot pedig tökéletesítjük. 
 
Az SCM sikeres és költséghatékony működtetéséhez egy szervezetnek számos fontos 
információra van szüksége: 
 

• Pontos keresleti információk 
 

A pontos keresleti információk elengedhetetlenek a sikeres SCM terv felállításához. 
Elengedhetetlen a piac és a vevők kívánságainak állandó vizsgálata. Egy sikertelen vagy 
nem alaposan felmért piac az egész SCM tervet meghiúsíthatja. A konkurencia 
megfigyelése és reakciói is tanulságosak lehetnek a hibák elkerülése végett. A keresleti 
információk képezik az SCM rendszer egyik legfontosabb alapelvét. 
 

• A múltbeli beszerzés és allokáció modellezése 
 
Az információk elemzése után elengedhetetlen a múltbeli beszerzések és allokáció 
modellezése is, mely során fény derülhet a korábbi hibákra, fennakadásokra a beszerzési 
láncban. Az analízis során kiderülhet, hogy a lánc mely részén van probléma. Az új 
beszerzési lánc tervezésénél tekintetbe kell venni a korábbi pozitív és negatív 
tapasztalatokat is. A lánc felépítésénél a legfontosabb az, hogy a lánc minél rövidebb 
legyen, így csökkenthető az időintervallum és a költségek. 
 
 

• Működési költségek (fix és változtatható) 
 
A modell felállítása során nagy szerepet kapnak a költségek elemzése, mely során a fix 
és a változó költségeket is figyelembe vesszük. Célunk a változtatható költségek 
csökkentése, mellyel az összköltséget is csökkenteni tudjuk. Lehetséges, hogy a 
beszerzési lánc egy részének költségnövekedésével és egy másik részének 
költségcsökkenésével az összköltség csökken. 
 

• A termékciklus és a felhasználói ciklus megértése 
 
A pontos és jól időzített termékváltás nagy versenyelőnyt jelenthet, mellyel a piaci 
részesedését is növelheti egy vállalat. A termékciklusok megértése és a felhasználók 
keresletének felismerése ezért fontos eleme a piackutatásnak. Egyébként erre a kérdésre 
külön kitérünk a marketing, mint válságprevenciós eszköz megközelítésével foglalkozó 
fejezetben. 
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• Gyorsaság, rugalmasság, pontosság 

 
A beszerzési lánc fontos eleme a folytonosság, gyorsaság és a pontosság. Az SCM 
rendszer felépítésénél körültekintően kell kiválasztani a beszállítókat, mivel egy 
beszállítói késedelem a cég hírnevét és a szállítás pontosságát veszélyezteti. A cégnek 
ezen kívül olyan beszállítókra kell támaszkodniuk, akik flexibilisek és a piaci 
változásokra gyorsan tudnak reagálni. A gyorsaság és rugalmasság általában 
költséghatékonyságot is jelent. 
 

• Azonnali beszállítói teljesítés 
 
A fentebb elmondottak alapján tehát a gyors reagálás és azonnali teljesítmény 
elengedhetetlen a mai versenyszférában. Azok a vállalatok, amelyek nem tudnak 
gyorsan reagálni, azok versenyhátrányba kerülnek és a költségeik is nőnek. Minél 
jobban elhúzódik a termék szállítása, annál jobban nőnek a raktározási költségek, mivel 
a termék a raktárban áll. A vállalat célja tehát a minél gyorsabb szállítás és a 
költségmegtakarítás, amely nemcsak raktározási költségek csökkenésében nyilvánul 
meg, hanem segít az elsősorban szórakoztató elektronikai eszközöket gyártó 
vállalatoknak csökkenteni az avulási (értékcsökkenési) időszakot, amely szintén jelentős 
költségtényező. 
 

• Gyártás- és a kapacitástervek megvalósítása 
 
Az SCM rendszer tervezésénél figyelembe kell venni a cég kapacitását és a piacon 
elfoglalt pozíciót. A tények figyelembevételével kell a jövőbeni célokat meghatározni és 
a tervezett gyártást modellezni. Egy jól felépített gyártási terv és a megfelelő 
célkitűzések egy sikeres SCM modell feltételei. 
 
Következő lépésként rögzítenünk kell azt hogy, az információ minden üzletben nagyon 
fontos, de az információs technológia (IT) döntő fontosságú pontja az SCM megoldások 
sikeréhez. Ez azért van, mert az SCM a termékválasztás és az időzítés feladatát látja el, 
valamint annak a kérdésnek eldöntésénél játszik szerepet, hogy versenyképességünket 
saját gyártással, vagy beszállítói lánc fejlesztésévek próbáljuk növelni. 
 
Minden szervezetnek el kell döntenie, hogy hova tudná a legjobban befektetni a tőkéjét 
és humán erőforrását. A múltban, amikor a játéktér még egyenlőbb volt, a cégek fix 
százalékokat invesztáltak gyártásba, K+F-be, marketingbe és termékfejlesztésbe. 
Azonban az utóbbi ötven évben néhány iparág tőkeerősebb vagy érdeklődőbb a szellemi 
tulajdon iránt, manapság már a cégek egy-egy területre többet fektetnek be. 
 
Életképes SCM megoldás kialakításához a cégnek értékteremtő szolgáltatást és nem 
csak egy alkalmazásos megoldást kell ajánlania (Wotzka[53]). Manapság a beszállítói 
lánc integrátorai többfajta szabályt alkalmaznak egy megoldás létrehozásánál, például a 
gyártás, a beszerzés és a disztribúció ötvözésével. Ilyen SCM megoldások mutatják meg 
legjobban az outsourcing legtisztább és leghatékonyabb formáját. Minden cégnek 
először az alapvető kompetenciáját kell meghatároznia – termékfejlesztés, marketing, 
vevőszolgálat – és csak ezután köthet megállapodásokat beszállítókkal, akik részei 
lesznek egy kiterjesztett szervezetnek és a végső termékmegoldásnak. 

 
 

79



 
5.4.4. A beszerzési láncba integrált partnerek sajátosságai 
 
 
A megfelelő beszállító kiválasztása meghatározó döntés egy olyan cég számára, mely 
külső szakembereket keres. Vezető technológiájú vállalatokkal folytatott beszélgetések 
és több éves piaci tapasztalatok alapján a következő sajátosságok szükségesek egy 
beszállító kiválasztásánál.  
 
Néhány sajátosság fontosabb lehet egy cégnek, mint a másiknak, tehát érdemes a cég 
elvárásai szerint rangsorolni az ismérveket: 
 

a. Iparági specializációs terület: 
 
A beszállítónak ismernie kell a cég által képviselt piaci szegmenst és elég 
szaktudással kell rendelkeznie a megrendelő területéről. Abból adódóan, hogy a 
beszállítói lánc arról szól, hogy a szakterületek által igényelt feladatok elvégzésében 
az ahhoz legjobban értő cégek vegyenek részt, alapszintű elvárás, hogy a szállítók és 
partnerek ismerjék a feladat jellemzőit. 
 
b. Gazdasági szint: 
 
A beszállítónak tudnia kell növelni a saját bevételét azzal, hogy csökkenti a 
megrendelő beszerzési költségeit. Ezek a költség megtakarítások jelentkezhetnek 
azonnal, de bizonyos esetekben csak közép-, illetve hosszútávon lehet azokat 
számszerűsíteni. Természetesen egy megrendelő akkor választ ki egy beszállítót, ha 
az nagyobb előnyöket biztosít számára, mint egy másik beszállító. 
 
c. Beszállítói lánc átfogása: 
 
A beszállítónak képesnek kell lennie a beszállítói lánc átfogására és hatékony 
integrálódásra a megrendelő beszállítói láncába, illetve tudnia kell koncentrálni egy 
speciális területre a nyersanyagok szállítása és a disztribúció végrehajtása során. 
 

 
d. Vertikális skálázás: 
 
A beszállítónak képesnek kell lennie nagy volumenben szállítani, majd a termék 
életciklusának végén kisebb volumenben szállítani. A beszállító rugalmasság 
elengedhetetlen a termékciklusok hullámzása során. 
 
e. Folyamat orientáció: 
 
A beszállítónak képesnek kell lennie ugyanazokkal az erőforrásokkal különböző 
vásárlókat kielégítenie. Más szóval képes különböző feladatok ellátására és nem 
csak egy folyamat elvégzésére. A megrendelő olyan beszállítót szeretne választani, 
aki nem termék orientált, hanem folyamat orientált. Természetesen a 
folyamatorientált alatt a megrendelő folyamataiba való integrálódást is értjük. 
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f. Átalakítási/változási képesség 
 
A megfelelő beszállító képes a termék vagy szolgáltatás átalakítására akár a késői 
gyártási fázisban is. A beszállító ilyenfajta képessége segíti a megrendelőt a 
megrendelésre gyártott termelés irányába. 
 
g. Szinkronizáció 

 
A beszállítónak olyan gyártással kell rendelkeznie, mely képes pontos időzítéssel 
dolgozni leállás nélkül, és amely el tudja halasztani a termék átalakításának idejét. 
Ezen célok megvalósításához alapvető követelmény a just-in-time módszerre való 
áttérés és a cég rugalmassága. 
 

h. Kockázatátvállalás 
 

Mint outsourcing partner, a beszállító képes együttdolgozni a megrendelővel, úgy 
hogy annak bizonyos gyártási, technológiai vagy piaci kockázatait részben vagy 
teljesen átvállalja. Ezek általában beruházási és fejlesztési feladatokra 
korlátózódnak, de nem ritkán (különösen a járműipar területén) a vevők 
megkövetelnek olyan típusú kockázatvállalást, amelyet elsősorban szavatossági 
vagy fogyasztóvédelmi kérdések idézhetnek elő. 
 

i. Globális jelenlét 
 

Ha a megrendelő globális vállalat, akkor a beszállítójának is globális jelenléttel kell 
rendelkeznie, e nélkül a beszállítói szerződés nem jöhet létre. Nagyon fontos olyan 
partneri kapcsolatok kiépítése, mely az egész világon hatékonyan működnek. Az 
együttműködő partnernek kiterjedt és stabil hálózattal kell rendelkeznie annak 
érdekében, hogy a megbízó elvárásainak meg tudjon felelni. 

 
j. Gyorsítás 

 
A beszállítónak képesnek kell lennie a gyártási folyamat felgyorsítására, ha a 
megrendelőnek erre szüksége van, e nélkül a megrendelő hátrányba kerülne a 
piacon. Ez általában azt jelenti, hogy a szállítónak rendelkeznie kell olyan pénzügyi 
háttérrel, amely segítségével a saját területén lépést tud tartani fejlesztési és 
beruházási szinten a vevők által megkövetelt tempóval. 
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5.4.5. Az SCM bevezetésének alapfeltételei 
 
 
A beszállítói lánc fejlesztésénél az alábbi hét alapfeltételre kell odafigyelni: 
 

1. Közreműködés a beszállítói lánc tervezésénél 
 

A közreműködés azt az eseményt takarja, mely során a megbízó megpróbálja 
közelebb hozni egymáshoz a beszállítóit, az alvállalkozóit, a vevőit és közvetett 
eladóit, mellyel csökkenti a szállítási időt, csökkenti a raktári állományt, csökkenti a 
termék eljutási idejét a vevőhöz és javítja a vevők fogékonyságát a termék iránt. Ez 
egy olyan szállítói rendszer rugalmasságán alapuló stratégia alkalmazást feltételez, 
amely segítségével a cég megerősödhet a piacon és megnehezíti a piaci belépést az 
új belépni szándékozók számára. 

 
2. SCM tevékenység kihelyezése 
 
Outsourcing az utóbbi évek legjelentősebb üzleti stratégiája lett és nagy hatással van 
a gyártásra és a logisztikára, mert az utóbbi évtizedben sok cégnek sikerült ezáltal 
versenyelőnyre szert tennie. A folyamatok kihelyezéséve után a vállalatok az 
alaptevékenységükre (core business) koncentrálhattak. A kihelyezési folyamat újabb 
állomása magának a kihelyezési tevékenységnek a kihelyezése. Az általában külső 
tanácsadók által működtetett, de a vállalati vezetők bevonásával zajló kihelyezési 
rendszer azért fontos, mert ez a tevékenység speciális szaktudást igényel, amely a 
legritkább esetekben található meg a vállalat szervezetén belül. 
 
3. Áttérés a rendelésre gyártás modelljére 
 
Kevés cég alkalmazta még tíz évvel ezelőtt a rendelésre gyártott SCM stratégiát. 
Azonban manapság nagyon sokan térnek át erre a stratégiára, mivel felfedezték a 
benne rejlő lehetőségeket. Ez a stratégia azonban nem jöhetett volna létre, ha nincs 
az információ technológiai fejlődés, a just-in-time gyártási módszer, valamint a 
vállalatirányítási rendszerek fejlődése, amelyek lehetővé tették, hogy a korábban 
szigetszerűen működő termelési rendszereket egy rendszerként kezeljék. Ezek a 
fejlett rendszerek tették azt is lehetővé, hogy interneten felületeken keresztül 
lehessen kommunikálni a beszállítókkal vagy akár a vevőkkel. 

 
4. A kereslet felismerése és kezelése 
 
A kereslet felismerése és kezelése valós időben az SCM üzlet egyik legnehezebb 
pontját jelenti. Minden egyes adat tartalmazhat tökéletlenséget, melyeket még a 
legfejlettebb számítógépek sem tudnak modellezni. Ennek ellenére még mindig 
sokkal jobb megoldás az információ értékelése, mint előrejelzésekre hagyatkozni, 
melyet a legtöbb gyártó cég alkalmaz. Az információk értékelése egyre sikeresebben 
oldható, ezért a jövőben egyre több cégnek kell erre a stratégiára áttérnie. 

 
5. A kiterjesztett beszállítói lánc optimalizálása 
 
Minél nagyobb egy cég, annál több beszállítója és ezáltal annál nehezebb a 
beszállítói lánc optimalizálása. Sok cég esik abba a hibába, hogy téves információk 
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és megszokások alapján feltöltik a raktáraikat, így lelassítják a disztribúciójukat. 
Ilyenkor segít egy megfelelő SCM stratégia, mely lerövidíti a disztribúciós láncot és 
optimalizálja azt. 

 
6. Anyagelosztás továbbfejlesztése 
 
Pontos gyártási és kereslet/kínálat információkkal és új generációs tervezési 
rendszerekkel szabály alapú elosztás hozható létre, melynek segítségével 
optimalizálható a jövedelmezőség, a külső/belső prioritások, a kínálat és a szállítás. 
Ilyen stratégiák alkalmazásával a cégek előnybe kerülnek az árversenyben és piaci 
részesedésért folytatott küzdelemben. 

 
7. A vevők megválaszolása az Interneten keresztül 
 
Online megrendelések és ezek határidejének meghatározása a beszállítások során 
kulcsfontosságú a beszállítói fejlesztéséhez és versenyelőny szerzéséhez. Habár 
kevés példa van ma még erre a piacon, egyre több tekinti ezt a lehetőséget az SCM 
fejlesztés egyik lehetséges mozgatórugója. 

 
 

5.4.6. Az SCM elemei 
 
 
Az alábbi 16. számú ábra az SCM rendszer kulcsfontosságú elemeit, valamint az elemek 
közötti folyamatok áramlásának irányát mutatja be. Az ábra közepén látható az integrált 
szervezet, mely a vállalati vezetés magját képezi. Innen indulnak, és ide érkeznek a 
folyamatok, melyeket ez a központi szerv kontrollál. A központi rész két oldalán a 
beszállítói illetve a disztribúciós hálózat áll. Az SCM modell felépítésénél a 
legfontosabb elv a két végpont (anyagok lés végfelhasználók) közelítése egymáshoz. 
(Monks[29]). A tervezésnél figyelembe kell venni bizonyos szempontokat, melyek az 
ábra jobb oldalán láthatóak.  
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17.sz. ábra: Az SCM kulcselemei(Little[26]) 
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Kereskedelmi szempontból két fajta SCM modellt különböztetünk meg: a felhasználás 
szerinti modellt (PUSH modell) és a keresleten alapuló modellt (PULL modell). 
 
A felhasználás szerinti modell esetében a megrendelő az előrejelzések alapján tervezi a 
folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb folyamatot csak megjósolja. Ennél a 
modellnél nagy a bizonytalansági index, amely sok veszélyt rejt magában. A 
megrendelő nagy kockázatot vállal azzal, ha csak az előrejelzések, és prognózisok 
alapján tervezi meg a beszerzési modelljét, hiszen eben az esetben a rendszer 
kialakításának alapját képező kritériumok bizonyos része csak feltételezéseken fog 
alapulni. Ezt a modellt ezért felhasználás szerint modellnek vagy Push – Nyomó 
modellnek hívjuk és a 18. számú ábrán szemléltetem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. sz. ábra: Push modell (saját szerkesztésű ábra) 
 
A keresleten alapuló modell esetében - ellentétben az előző modellel, ahol a megrendelő 
az előrejelzések és prognózisok alapján tervezte meg a beszerzési modelljét - a 
megrendelő itt konkrét piaci kereslet alapján, tehát következmények alapján tervezi a 
folyamatokat. Ennél a modellnél a megrendelő nem vállal annyi kockázatot, mint az 
előző modellnél, mivel kézzelfogható tények alapján dönt. Piaci tendenciák alapján 
elmondható, hogy egyre több vállalat jön rá e modell előnyeire, melyek a biztonságban, 
a gyorsaságban és a költségmegtakarításban rejlenek. Ennek a modellnek az egyik 
legnagyobb hátránya, hogy a folyamatok tervezéséhez szükséges információkat a „saját 
bőrünkön” keresztül szerezzük meg, ami bizonyos esetekben lényeges időveszteséggel 
járhat. Ezt a modellt kereslet modellnek vagy Pull – Húzó modellnek hívjuk és a 19. 
számú ábrán mutatom be. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. sz. ábra: Pull modell (saját szerkesztésű ábra) 
 
Az alaptípusok ismertetése után érdemes néhány gondolatot szentelnünk a kritikus 
pontokra is. Az SCM modell felépítése során számos veszély állhat elő. A körültekintő 
megrendelő ezeket a veszélyeket figyelembe veszi az SCM kialakítása során. Általában 
az alább említett veszélyek közül egyszerre csak egy merül fel, de fel kell készülni arra 
is, ha ezek a veszélyek kombinálva jelennek meg.  
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A felmerülő veszélyforrások a 20. számú ábrán találhatók meg. 
 
 

 
 
 

TŐKECIKLUS VESZÉLY 
 

Veszély, mely akkor áll elő, ha a 
beszállító nem az elvárásoknak 

megfelelően teljesíti a határidőket 
 

 

INNOVÁCIÓCIKLUS VESZÉLY 
 

Veszély, mely termék bemutatás vagy 
technológiaváltás során állhat elő 

 

 
 
 

GEOPOLITIKAI VESZÉLY 
 

Veszély, mely akkor áll elő, ha a 
beszállító politikai, gazdasági vagy 
környezeti körülmények miatt nem 

teljesít 
 

 

BESZÁLLÍTÓ VESZÉLYE 
 

 
Veszély, mely akkor áll elő, ha a cég 
nem tudja befolyásolni a beszállítókat 

anyaghiány során 
 

 
20. sz. ábra: Az SCM bevezetési veszélytényezői (saját szerkesztésű ábra) 
 
 
 
 
5.4.7. Az SCM felépítése 
 
 
Az SCM folyamat öt elemből áll, amelyeket az alábbi (21. számú) ábra segítségével 
szemléltetek. 
 

SCM folyamat 
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21. sz. ábra A Supply Chain Management felépítése (saját szerkesztésű ábra) 
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1. Értéklánc analízis 

 
Az értéklánc analízis segítségével megállapítható minden egyes tevékenység relatív 
költsége és szerepe a megkülönböztetésben. Az értéklánc egy lineáris irányábra, 
melyben nyomon követhető az értékteremtő folyamat, mely során a nyersanyagból 
vásárlóhoz eljuttatott késztermék lesz, beleértve az eladás után folytatódó 
szolgáltatásokat is. Természetesen minél rövidebb az értéklánc, annál hatékonyabb az 
SCM folyamat. A lerövidített értékláncban akár 10-12 %-os költségcsökkentés is 
elérhető. 
 

2. Információs piramis 
 
Az információs piramis csúcsa az információ, mely a cég számára a legfontosabb a 
három elem közül. Az információ és eladási előirányzatok alapján alakítja ki a cég a 
termelését, melyhez elengedhetetlen a kapacitásainak és képességeinek vizsgálata 
illetve a leltár optimális kihasználtsága. Jelen esetben ez azt jelenti, hogy a cég 
megpróbálja a kereslet és a kínálat egyensúlyát megtalálni, mellyel az értékláncot 
jobban ki tudja használni. Emellett egy közvetlen értékhálózatot alakítanak ki, ahol a 
vevőt helyezik a központba, amely köré kerül a cég és partnerei/szállítói. 
 

3. Struktúra 
 
Az értéklánc struktúráját úgy állítjuk össze, hogy egyesítjük benne az eladásszervezés 
menedzselését, az üzleti tervezést, a beszerzést, a disztribúciós logisztikát és a 
megrendelői szolgáltatásokat. Ehhez a belső szervezetekkel való szoros 
együttműködésre van szükség, az értéklánc folyamatos ellenőrzése mellett. 
 

4. Végrehajtás és logisztika 
 
A végrehajtásnál az előre lefektetett metódusok és folyamatok betartására és 
betartatására kell figyelni. A végrehajtás után az eredményt ki kell értékelni, és ahol 
lehet, javítani kell rajta. A logisztika központjában az értéklánc lerövidítése és a 
raktárállomány leépítése áll. 
 

5. Eszközök a fejlődéshez 
 
Az értéklánc fejlesztéséhez üzleti folyamatfejlesztést illetve LEAN vezetést 
használhatunk.  
 
Az üzleti folyamatfejlesztés során a problémákra próbálunk fényt deríteni, és ezeket a 
problémákat javítjuk ki a fejlődés érdekében. A folyamat során először megállapítjuk a 
project lényegét, adatokat és ötleteket gyűjtünk, majd analizáljuk a kritikus faktort. Az 
elemzés után kijavítjuk a hibás folyamatot, melyet később ellenőrzünk, és jelentést 
készítünk róla. A cég és a tőke menedzselése helyett inkább minden egyes termékre és 
annak értékfolyamatára koncentrálunk. A cél az érték növelése és az értéktelen 
csökkentése. 
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5.5. Az Outsourcing 
 
5.5.1. Az outsourcing definiálása 
 
 
Amennyiben szervezetünk rugalmasságát szeretnénk növelni, akkor mindenképpen 
szélesítenünk kell a beszállítói- partnerségi viszonyainkat. Ennek egyik lehetséges 
megoldása az, ha csak a stratégiai tevékenységünkre koncentrálunk, azt összes nem 
stratégiai jellegű tevékenységet pedig kihelyezzük partnereinkhez. Ezen keresztül  
hosszú távú megállapodásokat kötünk egy vagy több külső szállítóval olyan feladatok 
elvégzésére, amelyeket hagyományosan magunk végeznénk.  
 
Az outsourcing alkalmazásának mozgatórugója, a vállalat vagy szervezet 
nyereségességének és/vagy hatékonyságának növelése és lényege abban rejlik, hogy a 
kihelyezett tevékenységet az adott feladatra specializálódott vállalkozó végzi,  
 

a. aki az adott tevékenységet illetően nagyobb tapasztalattal 
rendelkezik, ezért képes felépíteni és működtetni az adott 
szolgáltatást,  

b. akinek az adott feladat elvégzése a fő üzleti tevékenysége, ezért 
alapvető érdeke annak leghatékonyabb elvégzése, aki kötött 
költségű és garantált színtű szolgáltatást nyújt a megrendelő felé,  

c. aki az adott szolgáltatás végzéséből származó kockázatok egy 
(akár jelentős) részét magára vállalja,  

d. akinek a tevékenységét mérhető, ellenőrizhető és számonkérhető 
módon végzi,  

e. aki figyeli az adott területet érintő trendeket és folyamatosan 
korszerű megoldást kínál a felmerülő feladatokra. 

 
Mint az ábrán is látható, a gazdasági folyamatokban több párhuzamosan ható folyamat 
alakította ki az igényt az outsourcingra, amelyek közül a legerősebb hatásúnak a 
technológiai fejlődés bizonyult. A technológiai fejlődés nélkül nem jöhetett volna létre 
az outsourcing (Drucker[12] ), ezért alkalmazási területe a kezdetekben elsősorban az IT 
szektorra korlátozódott. 
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22. sz. ábra: Az outsourcing kialakulásának folyamata (saját szerkesztésű ábra) 
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Az outsourcing az alábbiakban felsorolt három vezérelv szerint működik:  
 
 Partnerség, amely az outsourcing egyik legfontosabb előnye, hogy az outsourcingot 

alkalmazó cég partneri kapcsolatba kerül egy vagy több céggel, amely által nagyobb 
piaci befolyást és nagyobb biztonságot érhet el. 

 
 Versenyelőny, amely a partnerségen kívül versenyelőnyt tud kiharcolni azzal, hogy 

a terméket vagy szolgáltatást olcsóbban tudja elérni, tehát költségeit tudja 
csökkenteni. 

 
 Értékteremtés, hiszen az outsourcing alkalmazásával gyorsabban, 

költséghatékonyabban és dinamikusabban tud termelni, tehát előnyhöz jut a piacon. 
Ezt az előnyt a vevők is érzékelni illetve, értékelni fogják, amely pozitív megítélés 
kedvezően hat a cég versenyhelyzetére és értékelésére is. 

 
 
5.5.2. Outsourcing döntéseknél értékelendő szempontok 
 
 
A szervezetek feladatainak outsourcing formában való ellátását mind az üzleti, mind a 
non-profit szervezetek esetében érdemes alkalmaznunk, különösen akkor ha az alábbi 
szempontokat fontosnak tartjuk: 
 
• definiált, folyamatos, mérhető és számonkérhető szolgáltatások,  
• szerződéses garanciák,  
• rugalmas erőforrás rendelkezésre állás, 
• átlátható folyamatok, tevékenységek, költségek, 
• naprakész megoldások, lépéstartás a technológia fejlődésével, 
 
A következő ábra (23. sz. ábra) megmutatja, hogy melyek azok a cégek, amelyek 
számára az outsourcing előnyt jelent. Az ábrán jól látható, hogy magas értékű és 
alacsony likviditású eszközállományú funkciókat nem érdemes kiszervezni, ugyanúgy 
mint a stratégiai jelentőséggel bíró tevékenységeket sem. 
 

 

 
 

23. sz.ábra: A funkció megtartása vagy kiszervezése (saját szerkesztésű ábra) 
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A vállalatnak outsourcing folyamatokon keresztül számtalan előnyre tehet szert:  
 
- létszámcsökkentés, fajlagos mutatók javulása, 
- legjobb gyakorlatok (best practice) alkalmazása, 
- legfrisebb technológiák (state of the art), 
- hatékonyság növelés (best of breed), 
 
Természetesen vannak hátrányok is, vagy hátrányosnak tűnő elemek. Az ellenzők 
leggyakrabban a szolgáltatótól való túlzott függésre és ráutaltságra hivatkoznak, és - 
miután az outsourcing több mint egyszerű beszerzés, és több mint beszállítói 
konzultáció - talán nem is alaptalanul.  
 
Igaz, újabban megváltozott a szolgáltatás mögött álló tartalom: ma már nem 
outsourcingról, hanem outtaskingról, vagyis az egyes részfeladatok kívülről történő 
vásárlásáról beszélnek. Az új trend szerint a menedzsment a maga igényei szerint 
döntheti el, mit vesz külső szolgáltatóktól, és mit tart meg kapun belül. A siker egyik 
leglényegesebb eleme továbbra is az, hogy kire és milyen szerződési feltételek mellett 
bízom rá a tevékenység elvégzését. A partner kiválasztásakor kérdés, hogy tudja-e az 
igényelt szolgáltatási szintet biztosítani, illetve a szerződés megfelelően szabályozza-e a 
jogköröket, elvárásokat, kompetenciákat. Mivel sok esetben az addig a cégen belül 
dolgozó munkaerő átkerül a szolgáltató állományába, mint utaltunk rá, humánpolitikai 
szempontokat is figyelembe kell venni. 
 
Sokan azért idegenkednek a kihelyezéstől, mert úgy vélik, hogy a saját tevékenység 
jobban ellenőrizhető. 
 
Ellenérvként a szolgáltatók a mára tökéletesen mérhető és jól számon kérhető 
rendelkezésre állást szokták felhozni. Az adatbiztonságot firtató fenntartások 
eloszlatására pedig az igazán komoly szolgáltatók megfelelően átvilágított alkalmazotti 
gárdával, illetve katasztrófatűrő szervertermek kialakításával reagálnak. És itt érdemes 
visszatérni az elvárásokra. Még manapság is sok gond adódik abból, hogy a megbízó - 
ha kizárólag csak költségcsökkenést vár ettől a megoldástól - csalódik, amikor azt látja, 
hogy az új cég által ellátott tevékenység látszólag drágább. Mérlegelnie kell tehát, hogy 
a külső szakértő rárakódó profitja és a cégnek a kihelyezéssel elért 
hatékonyságnövekedése arányban van-e egymással.  
 
Á szakértők és a gyakorlatban már tapasztalatokat szerzett vezetők azt vallják: hosszú 
távon biztos, hogy pozitív eredmény adódik. És ne feledjük: egy olyan folyamat külső 
cégre bízása, amely eddig a vállalat belső ügymenetébe épült be, a partnerek közötti 
bizalom meglétét feltételezi. A számos szakmai és anyagi vonatkozású érv mellett ezt 
sem szabad figyelmen kívül hagyni. 
 
Ahhoz, hogy egy tevékenységet sikerrel kihelyezhessük legalább az alábbi résztvevők 
szükségesek: 

 
• Szolgáltató: aki az adott tevékenységet professzionálisan és a megfelelő 

garanciával képes ellátni.  
• Tanácsadó: aki segít eldönteni, hogy adott tevékenységet érdemes-e 

outsourcing keretében megvalósítani, segít a szerződés és a szolgáltatási szint 
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megállapodás (Service Level Agreement - SLA) elkészítésében, a szolgáltatás 
bevezetésében és a szolgáltatási szint folyamatos mérésében. 
 
Az outsourcing megoldás bevezetését általában közvetlenül stratégiai elhatározást a 
hatékonyság növelése és az üzleti fókuszálás igénye váltja ki. Éppen ezért az 
outsourcing mellett való döntés általában pozitív üzenet a piac felé is. Az előkészítés 
ennek megfelelően a stratégiai elhatározással együtt érdemes megkezdeni. A bevezetés 
egyéb változásokkal (rendszer bevezetés, új termék piacra dobása, szervezeti 
átalakítások, stb.) egyidejűleg tehető meg legkevesebb konfliktussal. 
 
Kicsit átalakítva az eredeti definíciót az outsourcing egy a szervezeten kívül végzett 
tevékenység integrálását jelenti a szervezetbe úgy, hogy a kihelyezett tevékenység - és 
ezzel a szervezet - hatékonysága is nagyobb legyen, mint hagyományos megoldással. 
Éppen ezért érdemes az outsourcing megvalósításánál az alábbi lépések megtartása: 
 

• Információgyűjtés a témáról, lehetőségekről (alapfogalmak, lehetőségek, 
esettanulmányok), 

• Felmérés, tanulmány készítése a bevezetés lehetőségeiről, megtérüléséről, 
módjáról, 

• Bevezetés megtervezése, 
• Szolgáltatási elvárások definiálása, szállító kiválasztása, szerződés készítése, 
• Bevezetés pilot, 
• Bevezetés lépésről-lépésre, 
• Outsourcing tevékenység működtetése, teljesítmény folyamatos mérése, 

 
Szinte minden folyamatot ki lehet helyezni, és ezzel azért érdemes tisztában lenni, mert 
a szervezet saját tehetetlensége általában hajlamos eleve kizárni a szóba jöhető körből 
területeket, amit egy alapos és független felmérés felszínre hozhat. 
 
Az outsourcingot az alábbi kategóriákba lehet osztani: 
 
Kapacitásbérlés (hosting): a kritikus hardvereszközök és az azokat kiszolgáló kis 
létszámú személyzet a szolgáltató tulajdonában van, de a rendszerek kialakításában a 
szolgáltató szerepe korlátozott.  
 
Hagyományos outsourcing,: a megbízó telephelyén a szolgáltató személyzete által 
nyújtott szolgáltatás. Az eszközök tulajdonjoga - bár gyakrabban a szolgáltatóé - 
változó, a rendszerek kialakításában a szolgáltató részvétele közepes szintű.  
 
Alkalmazásszolgáltatás (ASP): az erőforrások többnyire a szolgáltató tulajdonában és 
telephelyén vannak, aki itt elsősorban arra koncentrál, hogy a szolgáltatott rendszerei 
kellően elő legyenek készítve egy adott ügyfélszegmensnek, iparágnak való 
megfelelőségre.  
 
Üzletifolyamat-outsourcing (BPO): a megbízott ebben az esetben IT-intenzív üzleti 
szolgáltatást végez. A tulajdonjog és az erőforrások elhelyezése így elsősorban az adott 
üzleti folyamat jellegének (alap- vagy támogató) függvénye, így a szolgáltató többnyire 
aktívan részt vesz a rendszerek kialakításában.  
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Offshore outsourcing: elsősorban költségmegfontolásból országon kívüli, az 
alacsonyabb humán erőforrás vagy beszerzési lehetőségek miatt olcsóbban 
szolgáltatóhoz kihelyezett tevékenység. A szolgáltató nem vesz részt a tevékenységek 
kialakításában. 
 
Az autóipar szignifikáns hatást gyakorol háttér és beszállító iparán keresztül a 
gazdaságra, ezért fontos, hogy az outsourcing elemzéseknél az autóipari relevanciákat is 
áttekintsük. 
 

Autóipari cégek outsourcing alkalmazása

73%

27%

Alkalmaz Outsourcingot

Nem alkamaz Outsourcingot

 
24. sz. ábra: Az autóipari cégek outsourcing alkalmazása (WorldAutomotive Outsourcing Conference [51]) 

 
 

Az autóipari cégeknél még csak az utóbbi években figyelhető meg az outsourcing 
térnyerése(WAO[51]). Az ábrán jól látható, hogy jelenleg már az autóipari cégek ¾-e 
alkalmazza az outsourcingot. 
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24. sz. ábra: Az autóipari cégek bevételéhez viszonyított outsourcing(WorldAutomotive Outsourcing Conference [51]) 
 
Az outsourcingot alkalmazó cégek közül az összes nagy bevételű autóipari cég 
alkalmazza az outsourcingot, a kis bevételű cégek 80%-a, míg a közepes árbevételű 
cégek alkalmazzák a legkevésbé e folyamatot. 
 
Az autóipari cégek negyede a költségvisszaszorítás miatt választotta az outsourcingot, 
de hasonlóan sokan választották a technológia és a költségcsökkentés miatt is. Az 
outsourcing hátterében a biztonság és a kiszámíthatóság áll, melyeket a fent említett 
előnyökkel könnyebben megszerezhetőek, ezáltal csökkentvén a vállalat 
válságérzékenységét. 
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5.5.3. Az Outsourcing Terv területei 
 
 
Az Outsourcing Üzleti Terv öt olyan területet ölel fel, amelyek folyamatos felügyeletet, 
irányítást és értékelést kívánnak meg. 
 
a. Stratégiai terület 
 
A stratégiai terület felsorolja a szolgáltatónak/partnernek a cég irányelveit és 
célkitűzéseit, és meghatározza az outsourcing célját. Specifikus stratégiai 
kezdeményezésekre, új szolgáltatásokra és lehetőségekre van szükség, amelyeket be 
kell azonosítani a projekt fejlődése során. A pozitív és negatív termelési és piaci 
trendeket kell becsülni és vizsgálni kell azok jövőbeni üzleti folyamatokra gyakorolt 
hatását. Megfelelő dokumentáció biztosítja az ügyfél elvárásainak azonosítását a 
szolgáltatóval szemben.  
 
b. Irányítási terület 
 
Az irányítási terület összetett megoldást és taktikai szintű megoldásokat nyújt a 
stratégiai területen meghatározott stratégiai és outsourcing célok megvalósításához. A 
terv e szekciója a szerződés kulcsfolyamatának minősül, amely bemutatja, hogy a 
szolgáltató hogyan fogja az ügyfél szükségleteit és elvárásait kielégíteni. Minden egyes 
kulcsfolyamatot és szerződéses cselekményt megvitatnak a folyamatok fejlődésének, 
irányítási hatékonyság, költségoptimalizálás és a nyereségesség azonosítása érdekében. 
Ezen kívül ebben a fázisban kerülnek meghatározásra a kulcsfolyamatok szolgáltatási 
szintjei, kulcsteljesítmény mutatók, kitűzött célok és eredmények. 
 
c. Pénzügyi terület 
 
Ez a terület meghatározza az éves pénzügyi terveket és célokat, argumentálja a 
szerződés profitabilitását, illetve az ehhez szükséges befektetés megtérülését és a 
törlesztést. Hasznos bemutatni az outsourcing szerződésből kifolyólag keletkezett 
pénzügyi eredményt és megtakarításokat és ezeket összehasonlítani az outsourcing 
szerződés előtti pénzügyi eredményekkel. A terv pénzügyi területe kiemeli és bemutatja 
a szerződés előnyeit. 
 
d. HR terület 
 
A HR területet túl sokszor alábecsülik; de az üzleti kapcsolatok elemzésében vizsgálni 
kell a folyamatokban részt vevő emberek minőségét is. A HR elvárások, a dolgozók 
kompetenciaprofiljának meghatározása kulcsfontosságú a sikeres outsourcing projekt 
levezénylésében.  
 
e. Kommunikációs terület 
 
A kommunikációs terület azt biztosítja, hogy jelen üzleti kapcsolatokat minden 
résztvevő, minden szinten jól ismerje és leírja a szolgáltató és az ügyfél közötti 
lehetséges kommunikációs csatornákat. A kommunikációs terület megmagyarázza az 
összes kulcsfontosságú kommunikációs üzenetet, közvetítőeszközöket és a 
visszacsatolás mérését. 
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5.5.4. Az outsourcing bizonyos regionális összefüggései 
 
 
Az outsourcing mind a régió, mind a régióban működő cégek számára nyújt megoldást, 
amely szerint különböző vállalatok hosszú távú, stratégiai vagy középtávú érdekeiktől 
vezérelve választják meg az új beruházásaik helyszínét, vagy helyezik át már működő 
termelésüket vagy annak egy részét egy másik régióba. Ez megoldást jelent a válságban 
lévő régiónak, hiszen ezáltal munkahelyek teremtődnek, technológiai és infrastrukturális 
fejlődés veszi kezdetét, de ugyanakkor segít a bajban lévő vállalatok talpraállásában, 
mert vagy piacot kapnak (mint esetleges beszállítók), vagy pedig akvizicionális 
célpontként és alanyként egy új síkon folytathatják termelésüket.  
 
A neoklasszikus regionális növekedéselméletek tőkeellátottsággal kapcsolatos 
hipotézise szerint, a regionális különbségek hatással vannak a tőkemozgásokra. Ebből 
adódóan a gazdasági élet szereplői automatikusan reagálnak és ennek hatására megindul 
egy kiegyenlítődési folyamat (Shiba [44]). A tőke bizonyos szempontból a gazdaság 
motorjának tekinthető, amelynek regionális eloszlása határozza meg a munkahely-
kínálatot és jelentősen befolyásolja a gazdaság területi szerkezetét, tehát az esetleges 
válságok kialakulásában jelentős szerepe van.  
 
A tőke interregionális áramlása során egyik régióból a másikba történnek 
tőkekihelyezések. Ez azonban egy „nullszaldós” vagy legalábbis meglehetősen 
kiegyenlítettségen alapuló folyamat, ami azt jelenti ceteris paribus, hogy az egyik  
régióba kihelyezett tőkét egy másik régióból vonják ki. A gazdasági elméletek szerint a 
beruházók a nyereség maximalizálására törekszenek és a profitrátában megjelenő 
interregionális különbségek a legfontosabb mozgatórugói a tőke térbeli mozgásának. Ez 
azt jelenti, hogy elméletileg a tőke az alacsonyabb profitrátát nyújtó régiókból a 
magasabb megtérülést biztosító térségek felé áramlik, ami valójában meg is felel a 
gyakorlatnak. A probléma a magasabb megtérülés értelmezésénél kezdődik, ez alatt - 
amint azt fentebb a régió vonzerejének elemzésénél ki is fejtettem – nem közvetlen 
költségelőnyöket értünk. Konkrétan a borsodi régió hiába rendelkezik olcsó és jól 
képzett munkaerővel, periferikus volta miatt nem kedvelt befektetési terep.  
 
Önmagától tehát nem fog egyensúly bekövetkezni a fejlett nyugat-magyarországi és a 
kevésbé fejlett kelet-magyarországi régiók között, mert a potenciális beruházók a 
kevesebb profitrátát biztosító (magasabb bérköltségek miatt), de fejlettebb régiókat 
fogják megcélozni beruházási döntéseikkel, mint a költségek szempontjából kedvezőbb, 
ámde válságos övezeteket. Ebből adódóan a térségek közötti fejlődésbeli különbségek 
nem csökkennek, hanem növekednek, azaz minél komolyabb válság jellemez egy régiót 
annál inkább lesz az outsourcing áldozata, illetve minél több tőkét vonnak ki egy 
térségből (vagy nem oda fektetnek be), annál jobban mélyül az ott már amúgy is létező 
válság (spirál effektus). 
 
A fentiekből következik, hogy az outsourcing nem egy automatikus folyamat, viszont 
ha megfelelően tudják kezelni az érintettek, kiváló válságkezelési stratégia válhat 
belőle.  
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5.6. Marketing  
 
A vállalati és piaci környezet folyamatos figyelése és ismerése nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy a szervezet kapacitásait és termék-, illetve szolgáltatási kínálatát a 
mindenkori piaci igényekhez igazítsuk. Minél gyorsabban tudunk reagálni a változó 
piaci igényekre, annál nagyobb a szervezet rugalmassága, és annál kevesebb időt (amely 
mint tudjuk elsősorban pénz és erőforrások szükségtelen „égetését” jelenti) igényelünk a 
válsághelyzet leküzdésére. Természetesen ez a fajta képesség és tudás alkalmassá teszi a 
szervezetet arra is, hogy olyan előrejelzéseket készítsen, amelyek segítségével a 
válsághelyzetek kialakulása is elkerülhető. A globalizáció keretein belül ugyanakkor a 
szervezetek globális versenyképességet kell kitűzzenek maguk elé, ami miatt 
elengedhetetlen a hasonló ágazatban működő vagy hasonló tevékenységgel bíró 
szervezetek teljesítményének folyamatos mérése és összehasonlítása a saját 
teljesítménnyel.  
 
A marketing válságmegközelítésű szerepének vizsgálatát két különböző szemszögből 
elemezzük: kialakult válsághelyzetek esetén, mint aktív válságkezelési eszköz és mint a 
válságok megelőzésében szerepet játszó válságprevenciós eszköz. 
 
A kialakult válsághelyzetek esetén a marketing kiváló eszköz arra, hogy a korábbi 
fejezetekben részletesen bemutatott háromlépcsős válságkezelési módszer fázisait 
különösen az alábbi két területen támogassa: 
 
- árbevételnövelés, a tűzoltási fázis egyik meghatározó lépése, hiszen ezen keresztül jut 
a vállalat „forró” pénzhez, amely a likviditását javítja. Ehhez szükséges azon piaci- és ár 
összehasonlító vizsgálatok (benchmarking) elvégzése, amelyek megmutatják, hogy 
milyen módon lehet azonnali bevételi forrásokhoz jutni, akár a készletek csökkentése, 
akár a fölösleges termelési kapacitások részleges vagy teljes lekötése érdekében. 
Egyszerűbben szólva, szükségünk van azokra a vevőkre, akiknek akár árengedmények 
fejében, de el tudjuk adni készleteinket, mert a befolyó vételár a működés és az 
átszervezés finanszírozását szolgálja. Szükséges továbbá, azon vevők felkutatása, 
amelyek szerződésekkel tudják biztosítani kihasználatlan termelés vagy szolgáltatási 
kapacitásaink lekötését. A marketingeszközök segítségével meg tudjuk határozni az 
azonnali és középtávú értékesítési stratégiát is, amely szintén az értékesítési volumen és 
ezen keresztül az árbevétel rövid- és középtávú növeléséhez vezet. 
 
- piaci pozíciók és stratégia meghatározással a válságkezelési módszer második 
fázisában foglalkozunk. Tekintettel arra, hogy a vállalat életképességét és sikerességét 
döntő részben az értékesítés (amely mögött a piac áll) határozza meg, a piaci stratégia 
megfogalmazása döntő jelentőséggel bír a vállalati stratégia kialakításában. Ezen 
keresztül az alábbi kérdésekre szeretnénk válaszokat kapni: milyen piaci területeken van 
jelen a vállalat, melyek a vállalat jelenlegi piaci szegmensen belüli erősségei és melyek 
a vállalat versenyelőnyei? A kiindulási pontok ismerete után meg kell ismernünk a piaci 
környezet kiindulási pontjait (piaci igények, versenytársak, helyettesíthető termékek, 
stb.), majd a piaci fejlődési trendek elemzése után meghatározhatjuk jövőbeni 
potenciális piaci pozíciónkat. A fenti kérdések megválaszolásában a marketing nemcsak 
hasznos támogatója, hanem bizonyos területeken (például primer és szekunder 
információgyűjtések) nélkülözhetetlen eleme a vállalati átalakulási folyamatoknak. 
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További vizsgálataim megvilágították azt a tényt is, hogy a marketing nemcsak a 
kialakult válsághelyzetek megoldására vagy kezelésére alkalmas eszközök 
gyűjteményét gazdagítja, hanem válságprevenciós eszközként is képes a 
vállalatvezetőket támogatni a válsághelyzetek elkerülése érdekében vívott folyamatos 
harcukban. Ehhez azonban szükséges egyfajta egységes figyelő és kutatórendszer 
működtetése a vállalaton belül, amely természetesen nem egy nagy költségvetésű 
vállalati egység képét kell magunk elé vetítse, inkább egy olyan felelős divízió (akár 
egy alkalmazottal), amely rendszeres mintavétellel és szabványosított kutatási 
módszerekkel képes a piaci igényeket és változásokat napi, illetve heti gyakorisággal 
ellenőrizni és mérni. A vállalat képes kell legyen továbbá a megfelelő 
visszacsatolásokon keresztül olyan „tanuló” rendszert üzemeltetni, amely a vállalati 
döntéselőkészítő mechanizmusok biztos alapokon nyugvó támogatója lehet. 
  
Végső soron a marketingkutató rendszer az információk folyamatos és tervezett 
gyűjtését, elemzését, értékelését és konkrét piaci szituációkra vonatkozó legjobb 
vállalati döntésvariációk kidolgozását jelenti. Ezzel összefüggésben pedig a 
marketingfigyelő rendszer olyan eljárásmódok és források együttesét öleli fel, amelyek 
a döntéshozókat informálják a marketingkörnyezet mindennapos változásairól 
(Kotler[21]). Ne feledjük el azt sem, hogy a nem megfelelően elemezett és kezelt 
információ nem egyéb mint egy adathalmaz, amely nem alkalmas döntések 
előkészítésére. És ezek a tényezők fontosak válságprevenció szempontjából. 
 
A következőkben azokat a sarokpontokat szeretném röviden bemutatni, amelyek 
válságmegelőzés (és kezelés) szempontjából kiemelt jelentőséggel bírnak. Úgy 
gondolom, hogy az elemzés során néhány megállapítás triviálisnak hathat, ugyanakkor 
ezek felsorolása elengedhetetlen a marketing válságprevenciós szerepének 
megvilágításában. 
 
A vállalati input-output mérleg optimalizálása szempontjából mindig négy kérdésre 
keressük a választ: 
 
1. Mit? 
 
Tudnunk kell, hogy mit gyártsunk vagy szolgáltassunk, ami a gyakorlatban nem jelent 
egyebet, mint a fogyasztói igények hasznosítását az innovációs és termelési 
folyamatunkban. A kérdés felvetésének különösen a vállalati életgörbe kezdeti két 
szakaszában van jelentősége, ugyanakkor a probléma folyamatos aktualizálása 
nélkülözhetetlen az összes többi szakaszban is.  
 
A marketingeszközök megfelelő alkalmazása és az eredmények figyelembevétele egy 
piacorientált vállalkozást eredményez, amely sokkal kevésbé válságérzékeny mint egy 
termék vagy termelésorientált vállalat. Ezt legkönnyebben az amerikai autóipar példáján 
keresztül lehet bemutatni. A japán autógyártók a hetvenes évek közepétől megszerezték 
az amerikai személygépkocsi piac körülbelül 30 százalékát, pusztán azért mert tudták, 
hogy a fogyasztóknak jó minőségű és alacsonyabb fogyasztású autókra van szüksége 
(különösen az olajválság utáni időkben). Míg a japánok egy piaci információkon 
alapuló piacorientált termékeket kínáltak addig az amerikai autógyárak a régi bevált 
receptek alapján a meglévő vállalati struktúrájukat és termék palettájukat fejlesztették,  
amelyeknek már kevés közük volt a tényleges piaci igényekhez. 
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2. Kinek? 
 
Ismernünk kell a fogyasztói célcsoportunkat, vásárlási szokásaikat, jövedelmi 
helyzetüket, igényeiket, attitűdjüket, stb. Egy adott időpontban rögzített kezdeti állapot 
után, a folyamatos nyomonkövetés az előbb említett kritériumok változására hívhatja fel 
a figyelmet, amely hatással van az értékesített termékekre vagy szolgáltatások, 
volumenükre és árukra. Ezek az információk meg kell határozzák ugyanakkor az 
innovációs és termékfejlesztési folyamatok irányát is, amelyek sikeressége a vállalat 
hosszú távú sikereinek záloga.  A fogyasztókról beszerzendő primer és szekunder 
információk részét képezik a marketingkutatási munkának. 
 
3. Mennyit? 
 
A termelendő mennyiség ismerete az életgörbe első szakaszában a létrehozandó 
kapacitások szempontjából fontos. A vállalkozás további életében folyamatos „törődést” 
igénylő kérdés az igények és a kereslet kvantitatív jellegű követése és előrejelzése.  
Gondoljunk csak arra, hogy bármely vállalkozás esetében két szélsőséges termelési- 
kapacitási probléma merülhet felé: ha a kapacitásokhoz képest túl alacsony a kereslet, 
vagy ha túl magas a kereslet. Míg az előző, kapacitás kihasználatlanságokkal 
kapcsolatos problémákhoz és veszteségekhez vezet, addig a túl magas kereslet 
piacvesztéssel járhat. Értelemszerűen mindkét eset válsághelyzet kialakulásához 
vezethet, ezért a kereslet mennyiségi előrejelzését nagyon fontos marketing prevenciós 
eszköznek tartom. 
 
3. Mennyiért? 
 
A termékek vagy szolgáltatások árának meghatározásának fontosságát nem szükséges 
külön hangsúlyozni. Nyilvánvaló, hogy a költségszintek beállítása termelési, 
technológiai és logisztikai kérdésnek minősül az értékesítendő termék, illetve 
szolgáltatás árának meghatározása viszont tisztán marketing feladat. A mennyiért kérdés 
felvetése különösen fontos, amikor az értékesítést szeretnénk növelni (korábban 
részletezettek szerint).   
 
A fentiek alapján egyértelműen érzékelni lehet a marketing szerepét, mond a 
válságmegelőzésben, mind pedig a kialakult válsághelyzetek kezelésében. 
Hangsúlyoznunk kell azt, hogy a marketing által szolgáltatott lehetőségek és 
információk fontos támpontokat nyújtanak a termelési és fejlesztési stratégiánk 
kialakításához, ugyanakkor szoros pénzügyi, költség és termelési megvalósíthatósági 
kontroll nélkül az információk jelentősége csökken. Nem szabad ugyanakkor 
elfelejtenünk azt sem, hogy a marketing elsősorban az információk megszerzésének és a 
piac befolyásolásának eszköze. A megszerzett információkat megfelelően kell használni 
és figyelembe venni ahhoz, hogy tényleg hatékony fegyver legyen a kezünkben, ezért a 
következő fejezetben az információáramlás és az információvédelem válságpreventív 
jelentőségét fogjuk megvizsgálni. 
 
 
 
 
 

 
 

96



 
5.7. Az információáramlás és az integrált vállalatirányítási rendszer 
5.7.1. Információáramlás a vállalaton belül 
 
 
A külső és belső forrásból rendelkezésre álló információk akkor igazán értékesek a 
vállalatvezetés számára, amennyiben azok a megfelelő strukturáltságban és szűrésben 
rendelkezésükre is állnak. Ezért fontos, hogy megfelelő szintek között folyamatos 
információáramlás legyen, valamint a döntéshozói szintek ne csak megfelelő 
minőségben, hanem időben megkaphassák a döntésekhez szükséges információkat. 
Ebből adódóan az információáramlást az egyik legfontosabb válságmegelőző eszköznek 
tekintem. A megfelelő strukturáltságú információ a megfelelő helyen és szinten már 
önmagában segít a válsághelyzetek korai felismerésében, és ahogy azt már fentebb 
említettem (lásd 4. és 5. fejezet), a korai felismerés alapfeltétele a válságok sikeres 
kezelésében. A következő ábra (26. sz. ábra) segítségével az irányítási szintekhez 
allokált információ mennyiség és minőség igényt próbálom szemléltetni. 
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26. sz ábra: Információ igény a különböző irányítási szinteken (KPMG [22]). 
 
A következő ábra (27. sz. ábra) kiegészíti az előző ábrát, azt mutatván be, hogy a 
különböző vezetési szintekhez különböző információs igények tartoznak. 
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27. sz. ábra: A különböző vezetési szintek által felhasznált adatmennyiség (KPMG[22]) 
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A magasabb szinteken, ahol főleg az egész cég jövőjét meghatározó stratégiai 
döntéseket hoznak elsősorban szintetizált, szűrt döntéstámogató információkra van 
szükség. A középső szinteken, a taktikai döntések színterén van szükség a 
vállalatirányítási rendszer középtávú célok megvalósítását támogató elemeire. A legalsó 
vezetési szinteken, ahol a napi, operatív munka zajlik, elsősorban végrehajtást segítő 
információkra van szükség. Az ábra alapján azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az 
információ mennyiség és minőség helytelen allokálása szinteken belül szervezeti 
működésképtelenséghez vezet. A felső vezetőkhöz nem kell eljuttatni a napi problémák 
adathalmazát, ugyanakkor a végrehajtási szinten lévőknek elsősorban a saját 
munkájukat segítő információkra van szükségük. Az információk helyes allokációját 
taktikai szinten határozzák meg, amelyben nagy segítséget nyújt az integrált 
vállalatirányítási rendszer.  
 
A helyes allokáció mellett az információáramlás sebessége szintén lényeges szerepet 
kap a vállalat életében, mert a mindenkori információáramlás minősége és sebessége 
határozza meg a szervezet rugalmasságát (Susánszky-Szakály-Kocziszky[39]). Minél 
hatékonyabban működik az információs rendszer, annál rugalmasabb a szervezet, 
sokkal megfelelőbben tud reagálni a válságok keltette kihívásokkal.  
 
A megfelelően kialakított információs rendszer azonban egy újabb gyenge pontot 
jelenthet amennyiben a védelme nincs megfelelően kialakítva.  
 
 
5.7.2. Az információvédelem és információbiztonság 
 
 
Tekintettel arra, hogy az információs rendszerek stratégiai jelentőséggel bírnak a 
vállalkozások életében, azok védelme is kiemelt jelentőségű a válságmegelőzési 
folyamatokban. Napjainkban sok, az informatikai biztonsághoz kapcsolódó kifejezés 
használata terjedt el ennek a fogalomkörnek a lefedéseként vagy részeként, amelyeket 
az én megközelítésemben két csoportra bontok: 
 

a. Szándékos károkozás és/vagy illetéktelen támadás miatt fellépő problémák alatt 
azokat az eseteket értjük, amikor a vállalat rendszereit akár károkozási 
(vírustámadás) vagy adatszerzési okokból támadás éri és a rendszerek teljesen 
vagy korlátozottan működésképtelenné válnak. Ide soroljuk azokat az eseteket 
is, amikor olyan adatszerzés (adathalászat) jellegű támadások történnek, 
amelyek a működőképességet nem veszélyeztetik, viszont általuk illetéktelenek 
kezébe kerülhetnek belső, bizalmas információk.  

 
b. Nem szándékosan okozott, véletlenszerű problémák, azok az esetek amelyek 

személyek (alkalmazottak, konkurencia és harmadik személyek) szándékától és 
hibájától független események miatt következhetnek be. Ez alatt értjük a 
természeti csapások (árvíz, földrengés, stb.) vagy olyan előre nem látható 
események (áramkimaradás, tűz, baleset, stb.) okozott problémákat, amelyek az 
információs rendszerek működését negatívan befolyásolják. Ebbe a kategóriába 
soroljuk a véletlenszerű számítógépes vírusok által okozott problémákat is. 
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Célszerűnek látszik pontosabban értelmezni az informatikai biztonságot. Először kicsit 
távolabbról indulva az informatikai biztonság alapproblémájának megfogalmazását 
legszemléletesebben a játékelmélet segítségével adhatjuk meg. Az alapfelállás az, hogy 
a központban áll egy érték, az adatok által hordozott információ, amelyet az egyik 
oldalról támadnak, a másik oldalon az információk tulajdonosa pedig védi azt. Mindkét 
fél egymástól független, egymás számára ismeretlen stratégiával igyekszik 
megvalósítani támadási, illetve védelmi szándékait. A játékelmélet nyelvén ez a 
szituáció a "két személyes, nullától különböző összegű játékkal" modellezhető, 
amelyben a támadókat és a védőket egyszerűsítéssel egy-egy személy testesíti meg, akik 
egymás szándékairól semmilyen vagy nagyon hiányos információkkal rendelkeznek. A 
játék kimenetele abban az értelemben nullától különböző, hogy a védő mindig többet 
veszít, mint amit a támadó nyer.  A veszteségek az értékek megsemmisüléséhez 
vezethetnek, amelyek erőforrásokban, pénzben kifejezhetőek, ebből adódóan az 
informatikai biztonságot válságmegelőző eszköznek tekintem. 
 
Az informatikai biztonság legfőbb ismérveit és kritériumait az alábbi, 28. számú ábra 
segítségével szeretném szemléltetni 
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28. sz. ábra: Az informatikai biztonság alapábrája (saját szerkesztésű ábra) 

 
A fentiekből látszik, hogy az információ és az információáramlás folyamatos 
támadásoknak van kitéve, ezért védelmük stratégiai jelentőséggel bír. A legtökéletesebb 
információvédelmi rendszer esetén is előfordulhatnak azonban olyan események, 
amelyek következtében rendszerünk megsérülhet vagy megsemmisülhet. Ilyen 
esetekben lehet megoldás a sérült vagy működésképtelen rendszereket minél rövidebb 
időn belül újra működőképessé kell tenni. Ahogy általában a válsághelyzetek esetén már 
megszoktuk, itt is igaz az állítás, mely szerint, a zavar megszüntetéséhez szükséges idő 
egyenesen arányos a keletkező károk mértékével. A rendszerek részleges vagy teljes 
működésképtelensége ugyanakkor a vállalat válságérzékenységének növekedéséhez 
járul hozzá, ezért a rendszer helyreállítási stratégiát (disaster recovery strategy) is az 
információvédelemmel kapcsolatos válságmegelőzési eszközök fontos támogatójának 
tartom. 
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6. Preventív eszközök és intézkedések hatása a vállalati belső 
válságok megelőzése területén 
 
6.1. A válság rezisztencia koefficiens (VRK). 
 
 
Kutatómunkám során nagyon sok értékelési módszerrel találkoztam, amelyek többé 
kevésbé céljaiknak megfelelően különböző szempontokból vizsgálták a cégek állapotát. 
Ugyanakkor azt is észrevettem, hogy minden szakember képes arra, hogy egy 
szervezettel kapcsolatban problémamegközelítő megállapításokat tegyen. A problémák 
megoldásához mindenképpen szükséges azok észlelése, mégpedig egy kvantitatív 
eredményeket produkálni képes standardizált módszer segítségével. Ebben a fejezetben 
ismertetek egy olyan - kutatásom során kifejlesztett - válságmegelőzési eszközt, amely 
hasznos gyakorlati eszközként tudja a vállalatvezetés döntéseit támogatni. Munkám 
során megalkottam egy olyan mutatót, amely kvantitatív módon jellemezi a vállalat 
mindenkori válságérzékenységi állapotát. Ezt a mutatót Válság Rezisztencia 
Koefficiensnek (VRK) neveztem el.  
 
A VRK lényege a mintavételt képező sokaság (ebben az esetben a vizsgált vállalatok) 
tevékenységét értékelő, 133 kérdésből álló, a vállalati működés általam korábban 
bemutatott kilenc alrendszerét érintő input kritériumrendszer, amelynek ideális 
összértéke 2000 pontra rúg. 
 
A kritériumrendszer az alábbi fő területeket érinti: 
 

1. Stratégia/ jövőkép 
2. Humán erőforrások 
3. Kereskedelem/ marketing 
4. Pénzügyek/számvitel (gazdasági mutatók) 
5. Technológia és kutatás- fejlesztés 
6. Logisztika 
7. Termelés / szolgáltatás 
8. Infrastruktúra 
9. Minőségbiztosítás, jogi ügyek 

 
A fentebb felsorolt területek megegyeznek az általam, a disszertáció első fejezetében 
definiált vállalati alrendszerekkel. A területeken belül találhatók az adott területre 
jellemző információk, amelyeket primer módon, egy vizsgáló személy segítségével 
gyűjtünk be. A vizsgáló a 4. számú melléklet szerinti, részben szubjektív részben pedig 
objektív elemeket vegyítve, skálaelméleti alapon értékeli a kritériumrendszerben 
szereplő kérdéseket. Az értékelés alapgondolata az, hogy a vállalati paraméterek 
számszerűsíthetőek és skálaelméleti alapon egyetlen számadattal jellemezhetőek. Ez az 
úgynevezett Kesselring módszer (Kindler-Papp[18]), amely szerint minden egyes 
vizsgálatba bevont paraméterre megállapítunk egy ideális értéket és ezután az 
adatfelvételkor a mindenkori értéket ehhez az ideális értékhez hasonlítjuk. Az ideális 
értékek megállapítását a kritériumrendszer háttéranyagaként szereplő értékelési 
szempontok képezik. A vizsgáló tulajdonképpen ennek segítségével jelöli be a 
megfelelő értékeket, ebből adódnak össze az alrendszerek értékei, és ezen 
részeredményekből áll össze a végső kép. 
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A pontozásnál a fenti szempontok figyelembevétele után általánosan a következő 
skálaértékek a mérvadók: 
 
4 pont = nagyon jó (ideális érték) 
3 pont = jó 
2 pont = kielégítő 
1 pont = elfogadható 
0 pont = nem kielégítő 
 
A paraméterértékek meghatározása után összevont számítással kalkulálom a vállalat 
VRK értékét, amely nem más, mint a kritériumrendszerben szereplő paraméterértékek 
összefoglalása egy százalékos értékben (0% – 100%). Abból kiindulva, hogy a 
kritériumrendszerben szereplő paraméterek különböző befolyással bírnak a vállalat 
életképességére, válságrezisztenciájára, illetve válságérzékenységére, úgy gondoltam, 
hogy a kritériumokat súlyozni fogom. Ebből adódóan a VRK mutató kalkulálásához a 
Kesselring féle súlyozott számítást használtam segítségül, amely így a következőképpen 
alakult: 
 

    pi x qi 
 VRK = pi max x qi     X 100 

 
pi  – egyes paraméterek pontértéke 
pi max – az ideális pontérték (4) 
qi  – súlyozó tényező (2-10 között)  
 
Az adatgyűjtés módszertanát a következőkben ismertetném. Mindenekelőtt meg kell 
határozni a kérdezést végző személy paramétereit. Elsősorban felsőfokú végzettségű, a 
vállalat működését valamilyen módon már ismerő személy a legmegfelelőbb erre a 
célra, hiszen a kritériumok megítélésénél sokszor szerepet játszanak szubjektív elemek 
is, amelyek értékelésénél a szakmai felkészültséget a helyismerettel kell ötvözni. 
Például bizonyos kérdésekre könnyebben tudja a választ az az értékelő amelyik az előző 
értékelésben is részt vett, hiszen ebben az esetben van viszonyítási alapja. Ugyanakkor 
nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a módszer lényeg az, hogy a vállalat 
válságérzékenységi állapotát egy nem feltétlenül tapasztalt szakember is el meg tudja 
mérni, ehhez nyújt támpontot a kérdőív és a hozzá tartozó értékelési szempont rendszer.  
 
A kérdőívben szereplő paramétereket a vizsgáló az alábbi szempontok szerint vizsgálja: 
 

1. Kérdezés segítségével, amely azt jelenti, hogy vannak kijelölt személyek 
(általában felső és középvezetők valamint egy-két fizikai dolgozó), 
akiktől szóban be lehet gyűjteni a releváns információkat (például 
gazdasági információk, termelési, szervezési és motivációs helyzet, stb.). 

 
2. Vizuális módszerrel, a látottak alapján, tehát a vizsgáló személy vizuális 

élményei, és vizsgálódásai alapján értékel (például: gyártóberendezések 
állapota, arculati kézikönyv, írott formában lévő stratégia aktualizálás, 
stb.) 
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Mindenképpen meg szeretném jegyezni, hogy az értékelési rendszer kialakításánál nem 
tudtam eltekinteni bizonyos szubjektivitástól. Ezalatt azt értem, hogy a felmérést végző 
személyek véleménye, meglátása nagymértékben hozzájárul a vállalatról kialakított kép 
megformálásában. Természetesen az objektív, kvantitatív adatokon nyugvó kritériumok 
megléte elengedhetetlen, de a szubjektivitás bizonyos mértékű térhódításának 
engedélyezése szándékos volt részemről. Ennek fő oka az, hogy a pillanatfelvétel 
készítéséhez, mindig szükséges az előző pillanatfelvételt értékelni, ahhoz hogy a 
változásokat folyamatában, azok dinamikájában lássuk. Ebben a tekintetben a 
szubjektív értékelés sokkal fontosabb eredményeket adhat, mint a „szigorú” számok 
halmaza. A lehetséges negatív mellékhatásokat az alábbi szabályok betartásával 
mérsékeltem: 
 

1. Igyekezni kell az „egy vállalat – egy adatgyűjtő” elvet alkalmazni. Ez 
biztosítja azt, hogy a vállalat életét és annak változásait egybefüggő 
folyamatként lehessen látni.  

 
2. Az adatgyűjtőknek jegyzeteket kell készíteniük, amelyben az egyes 

szubjektív döntéseik hátterét röviden megvilágítják. Ezek a jegyzetek 
segíthetik a későbbi időpontokban történő értékelési döntések 
meghozatalát is. 

 
3. Amennyiben változik az adatgyűjtő személye, akkor az előző adatgyűjtő 

által felvett adatok mellett, annak jegyzeteit is megkapja, és így teljesebb 
képet láthat a vizsgált vállalatról. 

 
A következőkben szeretném egy kicsit részletesebben bemutatni a kritériumrendszer fő 
területeit, figyelembe véve az azokhoz rendelt súlyozást is. A súlyozás miatt ki 
szeretném emelni, hogy ez egy olyan kritériumrendszer, ahol kizárólag a 
válságrezisztenciát mérjük, ezért a benne szereplő kritériumok súlyai is eszerint 
alakulnak. Természetesen másfajta szempontból történő vállalatelemzés esetén a 
súlyozási rendszer másképpen alakulhat. 
 
A kritériumrendszer főbb elemei tehát a következő területeket fogják át: 
 
Stratégia 
 
Ebben a kategóriában az egyik legfontosabb kérdés az, hogy létezik e világosan 
megfogalmazott stratégia. Ezt akkor lehet a legpozitívabban értékelni, ha van egy írott 
formában létező, tizenkét hónapnál nem régebben aktualizált vállalati stratégia. 
Természetesen a stratégia értékelése egy teljesen más lapra tartozó kérdés, itt csak azt 
vizsgáljuk, hogy a fenti formában létezik-e a stratégia vagy sem. A fontosságából 
kiindulva a kérdés 10-es súllyal esik a latba. Egy jó stratégiához meg kell határozni, az 
annak végrehajtásához szükséges taktikai és operatív elemeket is, enélkül a stratégiai 
távlatokat nem lehet „aprópénzre váltani”. Például, ha a MOL stratégiájában az 
szerepel, hogy közép-kelet európai szintű regionális vállalat akar lenni, akkor meg kell 
határoznia az ehhez szükséges taktikai elemeket is, például az akvizíciós taktikáját. 
Ugyanígy meg kell határoznia a kiskereskedelmi hálózat operatív szintű fejlesztési 
kérdéseit is. Ez a terület 5-ös súlyozást kapott. 
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Amennyiben a menedzsment ismeri a stratégiát és elkötelezett annak irányában, akkor 
az mindenképpen pozitív hatású. Ugyanez vonatkozik az alkalmazottakra is. Az 
értékelés szempontjából kiemelt jelentősége van a válságstratégiának. Léteznek e válság 
esetén elővehető forgatókönyvek? Amennyiben igen, akkor a vállalat reakcióideje 
lecsökken, ráadásul nem kell improvizatív megoldásokkal foglalkoznia, hanem az 
előzetesen megtervezett lépéseket kell végrehajtania, ezért ez a kérdés szintén 10-es 
súlyozású. 
 
A stratégiát nem csak megalkotni és aktualizálni, hanem annak végrehajtását is 
folyamatosan nyomon kell követni. Ebből következően értékelni lehet a stratégia 
végrehajtását is, például léteznek e rendszeres stratégiai megbeszélések vagy 
értekezletek, van e rendszeres információáramlás a különböző vezetési szintek között 
ebben a témakörben és létezik e időszakos összegzése az operatív és taktikai szintű 
végrehajtásnak. Érdemes megvizsgálni az információáramlás dokumentáltságát és 
általában az írásbeliségét (körlevelek, jegyzőkönyvek). 
 
Ebben a kategóriában a maximálisan összegyűjthető pontszám: 240 pont. 
 
Menedzsment és humán erőforrások 
 
A humán erőforrás fókuszában fontos kérdés a vezetés szakmai megfelelése, amely 
jelentőségéről egyébként részletesen beszámoltam a disszertáció 3.2. fejezetében. Az 
innovatív és motivált vezetés válságrezisztencia szempontból a leglényegesebb humán 
erőforrás kérdés. Válsághelyzetben csak innovatív és válságkezelési tapasztalatokkal 
rendelkező vezetők képesek a jobbító folyamatok élére állni és azokat sikerrel véghez 
vinni (ezért a 8-as súly). 
 
A vezetői fluktuáció egy nagyon komoly probléma, amely lényegesen meghatározza a 
vállalat reakcióképességét válsághelyzetben. A nem vezetői szinteken lévő dolgozói 
fluktuáció kevésbé súlyos probléma mint a vezetői szinteken lévő, de ki kell elemezni 
ennek is az okát. Elképzelhető egyszerű fluktuáció is, amely a vállalat tevékenységének 
jellegéből következik.  Egy présüzemben, ahol a fizikai munka döntő hányada betanított 
segédmunkát igényel, gyakorta cserélődik a munkaerő nagy része, és ez nem is jelent 
semmilyen komoly problémát, hiszen a fluktuáció nem tudatos munkavállalói attitűdöt 
feltételez. Ezzel szemben egy betanított, vagy folyamatos képzést igénylő munkaerő 
esetén a fluktuáció válságok előszeleként viselkedhet. Ezért fontos a fluktuáció mérése 
okainak elemzése, valamint szükség esetén a megfelelő munkaerő megtartó stratégia 
kialakítása. Ennek egyik eszköze lehet a rendszeres szakmai továbbképzések és 
motivációs tréningek tartása. Egyszerűbb eszközök a munkavállalók egyéb béren kívüli 
juttatásokkal történő megbecsülése (önkéntes nyugdíjpénztár, kiegészítő 
egészségpénztár, stb.) 
 
A fluktuáció összefügg az alkalmazotti elégedettséggel és lojalitással. Ezeket a 
kérdéseket a legkönnyebben a dolgozókkal történő beszélgetéseken keresztül lehet 
tisztázni.  
 
Vizsgálatunk szempontjából lényegesnek tartom a szervezeti organigrammokat. Az 
egyértelmű, nyomonkövethető és folyamatosan aktualizált szervezeti struktúra 
elengedhetetlen kellék a vállalat válság-ellenállóképességének fokozásában.  
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A vállalaton belüli korrupció egy nagyon komoly válságtényező. A harmadik fejezetben 
már említettem, hogy a válság egyik jele a vezetői fluktuáció mellett a vállalaton belüli 
korrupció megjelenése vagy felerősödése. Ez elsősorban a dolgozók negatív 
jövőképének és jövőbe vetett hitük hiányának tudható be (10-es súly), hiszen azok a 
vezetők, vagy beosztottak, akik nem látják saját jövőjüket sokkal könnyebben eshetnek 
a korrupció csábításának csapdájába. Hasonlóan kritikus tényező a „csökkenő árbevétel 
– csökkenő létszám” elv ismerete és betartása. A vállalatok vezetői gyakran a jövőbe 
vetett valós vagy kevésbé valós adatokkal alátámasztott hit oltárán feláldozzák a cégük 
nyereségességét, akkor amikor egy jövőbeni nagyobb megrendelés vagy piaci igény 
megjelenésére alapozva elodázzák a létszámleépítést, holott ez egy látványos 
válságkezelési eszközt (10-es súly). Nyilvánvalóan a munkaerő megfelelő 
mobilitásának biztosítása szoros összefüggésben van a szervezeti rugalmassággal. 
Válsághelyzetek esetén tehát a rugalmasság már egy fél megoldást jelenthet, ezért 8-as 
súlyozást kapott ez a terület. 
 
Ebben a kategóriában a maximálisan összegyűjthető pontszám: 508 pont. 
 
Kereskedelmi és marketing helyzet 
 
A szakmai alrendszer egyik mozgatórugója a kereskedelem, hiszen ezen keresztül 
történik meg a vállalt termékeinek vagy szolgáltatásainak értékesítése. A rendszeres 
piackutatások és piaci információk szerzése nagyban hozzájárul a piac ismeretéhez, 
amely a kereskedelmi munka sikerének egyik záloga. Ebből adódóan ez a kérdés 6-os 
súllyal esik latba.  
 
Az üzleti környezeten belül elsősorban a beszállítói és a vevői kört vizsgáljuk át. 
Amennyiben stabil vevőkkel rendelkező cégről van szó, ahol meghatározott 
időszakonként akár árbevételbővülést, akár integráltsági foknak a növekedését 
tapasztalhatunk a vevőknél, akkor ez feltétlenül pozitív tényező. Általában érdemes 
vizsgálni a vevőknek való kitettséget is, az egyes vevőkhöz kapcsolódó árbevételek és 
fedezetek vizsgálatával. Nem egészséges például, ha van olyan vevő amely a 
összfedezet több mint 20%-át adja, mert ebben az esetben a vállalat túlzott mértékben 
függhet ettől a vevőtől, amely a válságérzékenységét növeli (5-ös súly). 
 
A vevőszolgálat minősége nagymértékben hozzájárul a vevőkben a vállalatról kialakult 
kép formálásában, ezért ezt a kérdést 5-tel súlyoztam.  
 
Szintén lényeges kérdés a vállalati arculat megléte, mert ezen keresztül tudunk sok 
információt és üzenetet a piac felé közvetíteni, ezért az arculattal kapcsolatos 
kritériumok is bekerültek a kritériumrendszer elemei közé. 
 
Hasonlóan fajsúlyos tényező annak a szektornak (ágazatnak) a válságérzékenysége, 
amelyben az adott vállalat tevékenykedik (szénbánya összehasonlítva a kavicsbányával 
vagy „dotkom” vállalat összehasonlítva ingatlanfejlesztő céggel). Ennek a kritériumnak 
majdnem maximális (9-es) súlya van az értékelésben. A piaci környezet elemzése során 
hangsúlyt kell fektetni a termékekre és a versenytársakra, ugyanakkor vizsgálni kell 
elsősorban a rendelkezésünkre álló szekunder adatok alapján az ágazati és 
makrogazdasági összefüggéseket is. 
 
Ebben a kategóriában a maximálisan összegyűjthető pontszám: 316 pont. 
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A vállalat gazdasági helyzete 
 
A gazdasági mutatók elemzése során az alábbi adatokat vizsgáljuk különböző 
aspektusokból: 
 
- tőkeszerkezet: a saját tőke és a jegyzett tőke aránya, 
- eladósodottság: hitelállomány / saját tőke, 
- hosszú és rövid lejáratú források aránya, 
- üzemi eredmény, 
- projektenkénti vagy vevőnkénti fedezet vizsgálat, 
- saját tőke arányos adózás előtti eredmény, 
- árbevétel arányos üzemi eredmény, 
- készletállomány az árbevételhez viszonyítva: általában háromheti árbevétel 
nagyságának megfelelő készletszint az elfogadható, 
- egy dolgozóra jutó árbevétel, 
- fejlesztési költségek. 
 
Két tényezőt szeretnék külön kiemelni, amelyek összefüggésben vannak egymással, az 
egyik a likviditás a másik pedig a banki megítélés. Munkám során megvizsgáltam több 
mint harminc csődbement céget és megállapítottam, hogy a felszámoláshoz vezető út az 
esetek többségében a banki megítélés rosszabbodásával volt kikövezve. Ahogy a banki 
megítélés romlott, rögtön a szabadfelhasználású hiteleket átminősítették úgynevezett 
pre-shipment hitelekké, amelyek még mindig egyfajta rugalmasságot jelentettek a 
cégeknek de korlátozott felhasználási lehetőségekkel, majd következtek a post-shipment 
hitelek, azaz a kvázi faktoring (vevőkövetelés engedményezésével). Ezzel a technikával 
a bankok részben vagy egészben kivonultak a finanszírozásából és ezzel az utolsó döfést 
adták meg a vállalatoknak. Ebből adódóan a banki megítélés 10-es súlyozást kapott. 
 
Az ezen kategóriában szereplő tényezőket összességében kell értékelni. Például a 
befektetések jövedelmezőségénél egy átlagot kell kalkulálni, amely tartalmazza a 
vállalat tulajdonában lévő összes befektetés átlagos hozamát vagy veszteségét. 
 
A részvényárfolyam és / vagy sajáttőke alakulása egyfajta tulajdonosi elégedettségi 
mérce. Normális világgazdasági körülmények között - ezt különösen fontos most 
hangsúlyozni, amikor a tőkepiacokon szereplő részvények árfolyama már rég a valós 
érték alatti értékeket mutat – a részvényárfolyamok csökkenése tulajdonosi 
elégedetlenséget mutat. Ebből adódóan 6-os súllyal esett latba. A saját tőke általában 
veszteséges működés következtében csökken, ami nem csak a veszteség okainak 
felkutatása miatt aggályos, hanem azért is mert újabb problémákat generálhat. Jellemző 
példaként említem azt a finanszírozási válsághelyzetet, amikor a banki partner a saját 
tőke csökkenésére hivatkozva csökkenti a banki limitet, ezáltal újabb krízishelyzeteket 
generálva. Ez egyébként igaz azokra a stratégiai beszállítókra is, akik folyamatosan 
monitoringolják vevőjüket és kedvezőtlen eredmények esetén azonnal csökkentik a 
limiteket, vagy kedvezőtlenebb fizetési kondíciókat ajánlanak, szélsőséges esetekben 
leállítják a szállításokat. Az előbbiekben részletezettek miatt ez a kérdés 6-os súlyt 
kapott. 
 
Természetesen az ebben a kategóriában található kritériumok között sok tevékenység és 
ágazatfüggő elem is található. Rendszerem kidolgozásánál azonban nem a vállalatok 
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VRK segítségével történő összehasonlítását tűztem ki célul, hanem azt, hogy bizonyos 
intervallumokban milyen elmozdulásokat mutatnak az indikátorok. Ez azt jelenti, hogy 
az ágazatspecifikus esetleges torzulások nem befolyásolják a végeredményt, mert az 
elmozdulásokat a korábbi állapothoz képest így is lehet mérni. Nyilvánvalóan ebből 
eredően a VRK rendszer nem kifejezetten arra alkalmas, hogy különböző vállalatokat 
összehasonlítsunk egymással a VRK értékek alapján. 
 
Ebben a kategóriában összegyűjthető maximális pontszám: 300 pont. 
 
Technológia és kutatás- fejlesztés 
 
A kutatás- fejlesztési és a technológiai alrendszer biztosítja a termeléshez és a termelt 
árukhoz kapcsolódó gyártási rendszerek optimalizációját, ezért a technológiai 
megfelelés 3-as súlyt kapott. 
 
A kutatás fejlesztésnek nyilvánvalóan mind a technikai, mind pedig a személyi feltételei 
rendelkezésre kell álljanak, és fontosnak tartom azt is, hogy létezzen egy olyan 
rendszeresen karbantartott fejlesztési terv, amely a termékfejlesztést a mindenkori piaci 
igényekhez és elvárásokhoz hangolja. 
 
A vállalat információs igényeinek és információáramlási folyamatainak egységes, 
mindenki által elérhető rendszerben való kezelését leginkább a vállalatirányítási 
rendszer szolgálja. Amennyiben létezik a cégnél vállalatirányítási rendszer, akkor annak 
jó hatása van a szervezeten belüli információáramlás mennyiségére és minőségére. Ez 
pedig a korábbi fejezetekben taglaltak értelmében jelentősen megnöveli a vállalat 
válságokkal szembeni ellenállóképességét. Ezért a vállalatirányítási rendszer megléte és 
működése maximális súllyal esik latba (10). 
 
Ehhez kapcsolódik a Disaster Recovery stratégia is, amely azt a célt szolgálja, hogy 
esetleges vis major esemény bekövetkezte után (tűzeset, katasztrófa, szándékos 
károkozás) a vállalat képes legyen tevékenységét tovább folytatni. 
 
Ebben a kategóriában összegyűjthető maximális pontszám: 188 pont. 
 
Logisztika 
 
A logisztikai terület hivatott a vállalaton belüli anyagáramlásokat és a vállalat input – 
output folyamatait szabályozni és optimalizálni. A kategórián belül az alábbi kérdést 
emelném ki. Az első szorosan kapcsolódik a technológiai alrendszerbe elemezett 
vállalatirányítási rendszerhez. A logisztikai terület megfelelő működéséhez informatikai 
támogatás szükséges, mert nagyon fontosnak tartom a logisztika szerves kapcsolódását 
mind a termelési mind pedig a piaci kereskedelmi rendszerekhez. Számos cég esetében 
figyeltem meg, hogy milyen veszteségeket tud okozni az, ha a logisztikai területtel a 
termelés vagy a kereskedelem nem osztja meg az információkat, így az nem is tud előre 
tervezni. A tervezés hiánya a belső rendszerekben lévő működési tartalékok feléléséhez 
vezet, a szinergiák kihasználásából eredő lehetőségek kiaknázása helyett. Ezekből 
adódóan a logisztikai információáramlás súlyát 4-ben határoztam meg. 
 
Ebben a kategóriában a maximálisan összegyűjthető pontszám: 76 pont. 
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Termelés / szolgáltatás 
 
Ebben a kategóriában a vállalat rendelkezésére álló technológiai erőforrásokat mérjük 
fel és értékeljük. Elsősorban a rendelkezésre álló géppark korából és általános 
állapotából indulunk ki. Ez egy általános, szubjektív elemekkel is tarkított olyan 
műszaki állapotfelvétel, ahol a gépek korát korrigáljuk a karbantartottsági állapottal. A 
technológiai kapacitások gyakran szűk keresztmetszetet jelentenek a termelésben, amely 
válsághelyzetek kialakulásához vezethet. Ugyanakkor meg kell vizsgálni azt is, hogy a 
géppark képességei mennyire illeszkednek a vállalat igényeihez és mennyire 
rugalmasan változtathatók azok.  
 
Legmagasabb súllyal a selejtkezelési tervek (illetve azok hiánya) valamint a 
hatékonyságfejlesztési tervek jönnek számításba (8-as). 
 
Az állóeszközök a közvetett költségekre gyakorolnak hatást, ebből adódóan a géppark 
kihasználtsági foka különös jelentőségek kap (7-es súly) 
 
Ebben a kategóriában összegyűjthető maximális pontszám: 164 pont. 
 
Infrastruktúra 
 
Az infrastruktúra megfelelősége nagymértékben hozzájárul a termelés biztonságának és 
hatékonyságának fenntartásához és fejlesztéséhez. Itt értékeljük az épületek és az ellátó 
energiarendszer állapotát, megfelelőségét, de fontosnak tartom a megfelelő szakmai 
szervezetekkel és hatóságokkal való kapcsolattartás minőségét is. 
 
Ebben a kategóriában összegyűjthető maximális pontszám: 80 pont. 
 
 
Minőségbiztosítás és jogi ügyek 
 
Végül de nem utolsósorban minőségbiztosítási és jogi ügyek oldaláról vizsgáljuk a 
céget. Napjainkban, részben a globalizáció részben pedig a piacok igényesedési 
folyamatának erősödése miatt egyre nagyobb szerephez jutnak a termékekkel 
kapcsolatos szavatossági és kártérítési perek. Egy kedvezőtlen kimenetelű per nemcsak 
a vállalat nyereségességét, hanem akár a létét is veszélyeztetheti, ezért fontosnak tartom 
a peres ügyek vizsgálatát. Ebben a részben a peres ügyek számát, volumenét valamint a 
potenciális peres ügyeket vizsgáljuk és értékeljük.  
 
Itt kapott teret a minőségbiztosítási rendszer meglétének, illetve annak karbantartásának 
és fejlesztésének vizsgálata is. A minőségbiztosítási rendszer megléte nemcsak a 
vállalatnál, hanem annak beszállítóinál is fontos, hiszen az esetek többségében a vállalat 
felel a vevőinél a beszállítói által okozott problémákért is. Ezért tartom fontosnak a 
beszállítók folyamatos figyelését és egységes szerződéskötési rendszer 
kialakítását,amely a nyomonkövethetőség és az egységesség miatt csökkenti az egyedi 
hibákból eredő problémák nagyságát. 
 
Ebben a kategóriában összegyűjthető maximális pontszám:  128 pont.  
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A kérdéseket kéthavonta kell megismételni és az adott válaszokat a mellékletben 
szereplő arányokkal kell súlyozni, az elérhető maximális pontszám 2000 pont. Ezt 
tekintjük 100%-nak, és ehhez viszonyítjuk a vállalat mindenkori teljesítményét.  
 
A teljesítményt, azaz ebben az esetben a válságrezisztenciát (VRK mutatót) az alábbiak 
szerint számszerűsítem: 
 

- 100 - 90% között tökéletesen válságrezisztens, nincs válsághelyzet 
-   90 - 70% között látens válságveszély, középtávú intézkedést igényel 
-   70 - 50% között válságveszély, közép- és rövidtávú intézkedést igényel  
-          50% alatt kritikusan alacsony válságrezisztencia, akut válsághelyzet  

                                   állt elő, azonnali intézkedésre van szükség 
 
Az értékelési módszer lehetőséget biztosít arra, hogy a vizsgált vállalatok 
válságérzékenységét dinamikájában is követhessük. Ennek függvényében az alábbi 
kritériumok figyelmeztetnek veszélyhelyzet kialakulására: 
 

- bármely alrendszer teljesítménye két egymást követő vizsgálat során legalább 
15%-ot romlik, 

- bármely alrendszer teljesítménye egyéves távlatban legalább 20%-ot romlik, 
- bármely alrendszer teljesítménye 70% alatt van, 
- legalább két alrendszer egyidejűleg 80% alatti teljesítményt mutat. 

 
Az első fejezetben a válsághelyzet újszerű megközelítését próbáltam bemutatni. 
Eszerint vállalati szintű válsághelyzet akkor alakulhat ki, amennyiben a nyolc 
alrendszer közül legalább kettőben működési zavarok keletkeznek (területi 
válsághelyzetek). Ebben az esetben várható, hogy a működési zavarok áttételeken 
keresztül a többi alrendszerre is kiterjednek a válság és komplex vállalati válságot 
okoznak. Ez kvantifilkáltan azt jelenti, hogy legalább két alrendszer teljesítménye 
egyidejűleg 80% alatti szintet mutat. 
  
Miután a vállalat működésekor bármely tényező változása (pl. változhat mind a 133 
tényező is egyszerre) eltérést eredményezhet a VRK százalékos szintjében, a felső-
vezetői szinten összességében csak a VRK -t érdemes vizsgálni. Ezt azért fontos 
hangsúlyozni, mert az adatok (az információk minősége és összetettsége) felsőbb 
szintek felé haladva egyre szintetizáltabb jelleget kezdenek ölteni (5.6.1. fejezet, 27. 
számú ábra). Ebből az következik, hogy a VRK jelentős eltérésének okait alsóbb 
vezetési szinteken kell elvégezni, és értelemszerűen az operatív beavatkozásokra is itt 
van szükség.  
 
Fontos megjegyezni továbbá, hogy a cégek méret- és strukturáltságbeli eltérései 
befolyásolhatják a VRK mutató szintjét.   
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6.2. VRK-n alapuló válságelőrejelzési rendszer kialakítása az IKARUS 
csoportnál 
 
 
Az 1895-ben alakult IKARUS a rendszerváltás előtt Európa legnagyobb buszgyártója 
volt. A vállalat szerkezete, technológiája és termékei a nagy darabszámú buszok 
előállítására, gyártására lett kialakítva. 
 
A két telephelyes komplett autóbusz-kibocsátás 1967-től valósult meg az IKARUS-
ban., majd ezután az 1970-es években ugrásszerű fejlődésnek indult a gyár. A budapesti 
gyárban kifejlesztett új típuscsalád, a 200-as széria sorozatgyártása 1972-73-ban indult 
meg párhuzamosan mind a két telephelyen. 1977-ben készítették el a 100 000. 
autóbuszt. 1984: a 200 000. autóbusz legyártásának az éve. A csúcspontot az 1980-as 
évek második fele jelentette, amikor az IKARUS Karosszéria- és Járműgyár évi 
termelése 13.000 autóbusz volt. A rendszerváltást követő súlyos külgazdasági helyzet, a 
KGST összeomlása, a hagyományos, volt szocialista országokbeli piacok beszűkülése 
nehéz helyzetbe sodorta a gyárat; termelését kénytelen volt drasztikus mértékben 
visszafejleszteni. Az Rt. két gyára, a budapesti és székesfehérvári gyár komplett 
autóbusz-kibocsátással, a többi gyártó egysége (kft-je) pedig elsősorban járműalkatrész-
gyártással, járműjavítással foglalkozott. 

 
Az IKARUS fő piaci területeit érintő gazdasági krízis miatt az 1991 óta 
részvénytársaság formájában működő cég termelése ma csupán töredéke a korábbi 
években elérteknek. Az Rt. működőképességének javítása érdekében az elmúlt év során 
a termelő és egyes szolgáltató egységeiből újabb társaságokat hozott létre. Az egyes 
társaságok alapításakor az IKARUS vezetése a földrajzi adottságok mellett figyelembe 
vette, hogy jól meghatározható tevékenységi körrel rendelkezzen a majdani 
leányvállalat, és a buszalkatrészek gyártása mellett felkészült legyen a külső 
megrendelésre történő szállításra is. 

 
Az intézkedések eredményeképpen a leányvállalatok képesek lettek önálló gazdasági 
tevékenységet folytatni, rövid idő alatt megszűnt a függőségük a hazai buszgyártástól.  

 
A nyugat-európai partnerek számára nemcsak az olcsó emberi erőforrások és a stabil 
magyar gazdasági helyzet jelent vonzerőt, hanem a szakképzett, jó minőséget előállítani 
képes munkaerő is vonzó, amely az IKARUS- nál megvolt. Ugyancsak egyedi 
jellemzője volt a holdingban található leányvállalatoknak, hogy a buszgyártáshoz 
méretezett kapacitások miatt képes kiszolgálni a piac azon szegmensét, amely nem a 
kisüzemi sorozatnagyságokat igényli, de nem is a személyautó-iparban megszokott évi 
milliós darabszámokat. Az évi néhány 10 000 darabtól a néhány 100 000 darabos 
szériaszámig alkalmazható kapacitással rendelkezett a cég, amely főként a 
haszonjárművek, teherjárművek, mezőgazdasági gépjárművek, különleges célra 
használt járművek gyártásába történő bekapcsolódáskor jelentett előnyt. A Holding 
ugyanakkor beruházásokkal illetve a pénzügyi rendszerek egyesítésével és 
controllingjával segítette a leányvállalatai üzleti sikerét. 

 
A cégcsoport arculatára az ezredfordulóra a több lábon állás, a vegyesebb 
termékstruktúra kialakulása vált jellemzővé. Megkezdődött a haszon- és teherjármű-
gyártásba történő bekapcsolódás, a részegység-gyártás, illetve egyéb járműgyártási 
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kooperáció megvalósítása is. 1999 után az IKARUS egyre szorosabb együttműködést 
tudott kialakítani neves nyugat-európai járműgyártókkal, akiknek nagy tömegben szállít 
alkatrészeket és részegységeket, mára az alkatrész-, és részegység-gyártás lépett elő az 
egyik fő tevékenységgé. A kor és a partnerek elvárásainak megfelelően az egyes 
leányvállalatok kiemelkedő figyelmet fordítanak a minőségbiztosítás kérdésére, ennek 
megfelelően az ISO 9001 vagy 9002, egyes esetekben QS 9000 tanúsítással is 
rendelkeztek. A társaság neve 2002-ben IKARUS Holding Rt-re változott. 

 
Az egyes üzemegységek jelentős önállósággal rendelkező leányvállalatokká történő 
átszervezése és működésük zökkenőmentességének biztosítása mind a tulajdonos, mind 
az egyes leányvállalati vezetők részéről kiemelkedő szakmai munkát követelt. 

 
Az IKARUS Főnix Kft. Szeghalmon a cégcsoport egyik legjelentősebb tagja volt. Fő 
profija közé a vastaglemezes fémmegmunkálás, nagy tömegű és nagy méretű 
alkatrészek előállítása, valamint a mérnöki szolgáltatások tartoztak. Olyan cégek 
beszállítója volt, mint a NABI, az IKARUSBUS, BOBCAT, JONH DEERE, SAME 
DEUTZ-FAHR. 
 
Az IKARUS Préstechnika Kft. kiemelkedő préselési, sajtolási kapacitásokkal 
rendelkezett a Holding budapesti telephelyén. Termékei is ezen technológia 
igénybevétele útján készültek. Emellett kiemelkedő méréstechnológiai és hegesztési 
kapacitásokkal, valamint személyautó-gyártásban rendszeresített QS 9000 
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal is rendelkezett. Főbb vevői: SAAB, OPEL, AUDI, 
MAYFLOWER, SAME DEUTZ-FAHR, SUZUKI, IKARUSBUS voltak 

 
Az IKARUS Szerszámtechnika Kft. Székesfehérváron fémmegmunkáló gépekben 
alkalmazott szerszámok előállításával foglalkozik. Főbb vevői: ALCOA, IKARUSBUS, 
NABI. 

 
Az IKARUS Szegedi Alkatrészgyár Kft. főként vékonylemezes fémmegmunkálással, 
valamint csőhajlítással foglalkozott, melynek eredményeképpen kisebb tömegű, de 
nagyobb mennyiségű alkatrészeket volt képes előállítani. A partnerekkel történő 
együttműködésben K+F erőforrásait is kihasználta. Jelentősebb partnerei: MERCEDES, 
BMW, LEISTRITZ, NABI, IKARUSBUS, KOMENT, GREEN TECH voltak. 

 
Az IKARUS Szerviz és Logisztika Kft. Székesfehérváron autóbuszok és 
tehergépjárművek szervizelésével, vizsgáztatásával, átalakításával foglalkozik. 
Rendszeres megrendelői közé tartoznak a Volán vállalatok. 

 
Az IKARUS Szerszámgyár Rt. (IWAG) Budapesten a nagyméretű fémmegmunkáló 
szerszámok előállítója. 2003-ban az IKARUS Holding Rt. értékesítette 100%-os 
részvénycsomagját egy olasz szerszámipari cégnek. 

 
Az IKARUS Alkatrészgyár Kft., székesfehérvári telephelyén főként németországi 
megrendelők számára gyártott alkatrészeket különböző gépekhez. 

 
Az IKARUS Truck Kft. Székesfehérváron nagyméretű hegesztett acélszerkezetek 
gyártására jött létre, így például teherautó alvázak és felépítmények fémszerkezeteit 
gyártja többek között a KÄSSBOHRER, a SCHWARZMÜLLER, Kärcher számára. 
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Az IKARUS Decent Kft. budapesti telephelyén autóbuszok felújításával, átalakításával, 
buszalkatrészek előállításával foglalkozott, de az építőiparban felhasznált hegesztett 
szerkezetek gyártása is a profiljába tartoztak. 
 
Vizsgálatom szempontjából azonban nincs sikertörténet, hiszen a felsorolt cégek 
nagyrésze azóta felszámolásra került, igaz, ezek mindegyike más vállalat keretei között 
folytatja eredeti tevékenységét.  
 
 
6.3.  Az integrált vállalatirányítási rendszer és a hozzá tartozó 
preventív eszközök bevezetésének hatása a VRK értékekre 
 
 
Új informatikai, minőségbiztosítási, logisztikai, kontrolling és marketing rendszerek (az 
ötödik fejezetben ismertetett preventív eszközök) bevezetésére (úgyis mint a modern 
menedzsment hatékony eszközei) számos példát lehet prezentálni. A rendelkezésemre 
álló, illetve felhasználható adatok korlátozott száma (más vállalatoktól üzleti titokra 
hivatkozva elég nehézkes az ilyen jellegű adatok rendszeres beszerzése), valamint a 
korábbi munkahelyem miatt is, az Ikarus csoport hét tagvállalatánál szerzett 
tapasztalataimat fogom ismertetni.  
 
Az Ikarus vállalatcsoportnál a fentiekben felsorolt preventív eszközök közül egy 
kontrolling rendszerfejlesztés valósult meg, egy úgynevezett Integrált Vállalatirányítási 
Rendszer (továbbiakban IVR) bevezetésével. A rendszer tökéletesítése és további 
testreszabása a cégek felszámolásának időpontjáig is zajlott. Természetesen az IVR nem 
válságmegelőzési eszközként került bevezetésre, hanem egy általános gazdálkodást 
segítő eszközként, amely napjainkban nélkülözhetetlen a széles termékpalettával, vagy 
sok vevővel rendelkező termelő vállalatok számára. Kutatásom során viszont a rendszer 
bevezetésével kapcsolatos adatokat speciális szemszögből tudtam vizsgálni, hiszen 
lehetőségem volt a vállalatokat a rendszerek bevezetése előtt, alatt és azután is 
megfigyelni.  
 
Az IVR rendszerbevezetés előtt, belső folyamatszabályozási köröket és belső 
minőségbiztosítási és üzletfejlesztési rendszert építettünk ki. Az IVR rendszer 
bevezetése és használata nagyban lefedte a controlling és logisztikai eszközök 
gyakorlati hasznosítását, míg a minőségügyi rendszer adott volt és így a vállalat 
rákényszerült az ötödik fejezetben ismertetett belső válságmegelőzési eszközök 
mindegyikének használatára.  
 
Az idősorok tanulmányozása után megállapítottam, hogy a rendszer-bevezetés után a 
vállalatok egy részénél közvetlenül visszaesés, majd a VRK paraméterek fokozatos 
javulása és stabilizációja következik be. A mellékletben található diagrammokból 
látszik, hogy a bevezetést általában a VRK szint visszaesése követte. A visszaesés 
lehetséges oka, a túlságosan rövid betanítási idő, vagy a nem megfelelően előkészített 
átállás. Értékelhetjük ezt egyfajta sokknak is (lásd 2.2. alfejezet) amikor a szervezet a 
rendszerbevezetést is egyfajta külső ingerként kezelte és rövidebb – hosszabb ideig 
lebénult. Két kivétel volt: az IPT Kft. És az IWAG Rt. Ezekben az esetekben a VRK 
szint nem esett vissza, hanem a bevezetés előtti szintet is túlszárnyalta majd stabilan 
javult. Ennek oka egyrészt az volt, ahogy az utólagos értékeléseket és tapasztalatokat 
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összegeztem, hogy ennél a vállalatnál sokkal nagyobb odafigyeléssel és előkészítéssel 
végezték az oktatásokat, valamint a HR nagyon hatékony motivációs rendszert tudott 
kiépíteni a dolgozók érdekeltté tételére az effektív rendszerbevezetés során. 
 
Minden vállalatnál bemutatom az adott VRK szinteket, jelölöm az IVR bevezetésének 
időpontját, a bevezetés utáni visszaesést (átmeneti állapotot). Az értékeket táblázatos 
formátumban is bemutatom a mellékletben. (3. számú mellékletben.). Például az IK 
Szeged-nél történt bevezetés 2002 év novemberében volt, decemberig tartott a 
bevezetés utáni visszaesés, majd 2003 januárjában kezdődött a stabilizációs időszak.  
 
Átlagot, valamint szórást számoltam valamennyi cégnél a bevezetés előtti, majd a 
bevezetés utáni adatokra, amelyeket a 4. számú táblázatban mutatok be. 
 
 Bevezetés előtt Bevezetés után 
 Átlag Szórás Átlag Szórás 

IK Főnix 69,41% 0,0623 80,88% 0,0169 
IK Truck 66,28% 0,134 66,88% 0,0933 
IK Szeged 71,45% 0,068 73,00% 0,0144 
IK IPT 66,91% 0,0431 83,16% 0,042 
IK Szerszámtechnika 70,18% 0,0621 82,05% 0,033 
IK Szerszámgyár 78,49% 0,0123 88,88% 0,0021 
IK Service 76,37% 0,0883 87,40% 0,0156 

4. sz táblázat: VRK átlagok bevezetés előtt és után 
 
Az átlagok és a szórások vizsgálatánál látszik, hogy bár a bevezetés utáni VRK átlagok 
nem minden esetben magasabbak, mint a bevezetés előttiek, a szórások vizsgálatánál 
kiderült, hogy egy vállalat kivételével (IK Decent) kedvezőbb értékeket kapunk az új 
rendszer használatakor. Ezek a mért eredmények (VRK értékek) azt támasztják alá, 
hogy az új rendszer biztonságosabb, kiszámíthatóbb ( kiszámíthatóbb = kisebb szórás ) 
mint a régi, tehát jobban kontrollálhatóbb, előre tervezhetőbbek lettek a vállalati 
folyamatok. Köznapi fogalmazással élve, úgy is lehetne mondani, hogy kevesebb 
„meglepetés” érte (és éri mind a mai napig) a vállalati vezetést. A VRK szintek 
stabilizálása továbbá (a mutatószám rendszer összetételéből következően) azt jelenteti, 
hogy a belső válságra utaló jelek kialakulása lecsökkent, hiszen, ha nem változik 
jelentősen a VRK, illetve egyre kiegyensúlyozottabb, akkor az újabb belső válságok 
kialakulásának valószínűsége csökken. 
 
Az információáramlás minőségi és mennyiségi javulása tehát jelentősen növeli a 
vállalatok Válság Rezisztencia Koefficiens mutatóját. A megfelelő információáramlási 
struktúrát integrált vállalat-irányítási rendszer bevezetésével lehet elérni 
 
Ezt a megállapításomat a gyakorlati élet folyamatosan alátámasztotta, és igazolja 
jelenleg is. 
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6.4. Tapasztalatok összegzése és további kutatási irányok 
 
 
Kutatásom elsősorban a válságok felismerési és kezelési módszereinek 
továbbfejlesztését hivatott szolgálni. Az elért tapasztalatokat az alábbiakban összegzem. 
 
A vállalati válság a vállalat két alapfolyamatának (szakmai működési és kiszolgáló), 
illetve az alapfolyamatok alrendszereinek működési zavaraként értelmezhető. A 
működési zavarok kialakulásáért általában több tényező (külső és belső) felelős, 
egyetlen tényező szélső esetben okoz vállalati szintű válsághelyzetet. A klasszikus 
vállalatgazdaságtani megközelítés szerint válsághelyzetek a vállalati életgörbe 
hanyatlási ciklusában fordulnak elő, ezzel szemben megállapítottam, hogy 
válsághelyzetek a vállalti életgörbe bármely pontján előfordulhatnak. A volt szocialista 
országokban az egyébként szokásos válságokok mellett a tulajdonosok is jelenthetnek 
válságveszélyt, ezt a tulajdonosi- pszihológiai kötelék vizsgálatán keresztül állapítottam 
meg. A válsághelyzetek megelőzhetőek, illetve hatásuk nagyrészben csökkenthető 
preventív eszközök (controlling, logisztikai folyamatok minősége, TQM, beszállítói 
lánc menedzment, outsourcing, marketing és információs rendszerek) ismerete és 
alkalmazása által. A vállalatok válságérzékenységi állapota kvantifikált és standardizált 
módszerrel mérhető és egyetlen mutatószámmal jellemezhető. Ezt a mutatószám 
lehetőséget ad arra, hogy bármikor pillanatfelvételt készíthessünk a vizsgált vállalatról, 
valamint alkalmas arra is, hogy a vállalat válságérzékenységi állapotát dinamikájában 
mérje. 
 
Az eddigi eredmények alapján további kérdések fogalmazódnak meg és lehetőség nyílik 
bizonyos területek mélyebb vizsgálatára.  
 
Ezek alapján szeretném kutatásaimat az alábbi irányokban folytatni: 
 
 

1. A vállalatok revitalizációs képesség szerinti csoportosításán dolgozom, 
amely egyrészt az emberi tényező és technológiai szempontú, másrészt 
ágazati vagy szektorspecifikus megközelítésű elemek figyelembevételével ad 
lehetőséget a vállalatok elemzésére. Szeretném bizonyítani azon 
hipotézisemet is, mely szerint vannak olyan vállalatok, amelyek akár 
működési akár regionális szempontok miatt csak részlegesen és 
meghatározott feltételekkel alkalmasak revitalizációra.  

 
2. Az életgörbe vizsgálata során kitértem a vállalati növekedés által 

potenciálisan előidézhető problémákkal, illetve annak a vállalati válságok 
kialakulásában játszott szerepével. Véleményem szerint ez egy olyan terület, 
amely kiemelt szerepet tölt be a válságmegelőzési módszerek esetében is, 
ezért szeretném ezt a témakört további kutatásaim során sokkal behatóbban 
elemezni. Szeretném feltárni azokat a válságtényezőket, amelyek elsősorban 
a növekedési szakaszra jellemzőek. 

 
3. Az alapító – ügyvezető pszihológiai kötelékkel kapcsolatos első felismerések 

jó alapot szolgáltatnak a téma további kutatásához. Ki szeretném mutatni 
statisztikai módszerekkel nemcsak a kötelék létezését, hanem annak 
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4. Tovább szeretném elemezni a válságok regionális szempontú elemeit, 

különösen a jelenlegi megváltozott illetve változás alatt politikai és 
gazdasági helyzetben. Az Európai Uniós csatlakozás véleményem szerint 
alaposan meg fogja változtatni a jelenleg fennálló régiókat és új elsősorban 
gazdasági érdekek alapján létrejövő régiókat fog eredményezni. Ebben a 
helyzetben a régiónak teljesen más hatása lesz a vállalatok életére, mint 
korábban.  

 
5. A jelenlegi sebességű globalizációs folyamatok meg fogják változtatni a 

mikro és makroszintű információáramlási igényeket. Ebből az következik, 
hogy a vállalaton belüli információáramlásnak egyre nagyobb mértékben kell 
támaszkodnia a külső környezeti információkra. Ezek egymásra gyakorolt 
kölcsönhatásának további vizsgálata támpontokat adhat egy korszerű 
vállalati válságrezisztencia modell megalkotására. 

 
6. A világgazdaság jelenlegi - részben mesterségesen generált - válsága 

nagymértékben meg fogja változtatni a vállalati környezetet. Az új 
környezetben új játékszabályok lesznek érvényesek, a vállalatok sikeressége 
az alkalmazkodási képességük fejlődésétől fog függni. További kutatásaim 
egyik tárgya a vállalati alkalmazkodási képesség vizsgálata lesz. 

 
7. A kutatási eredmények alkalmasak arra, hogy egy átfogó és gyakorlati 

segítséget nyújtsanak a válságok kezelésére. Szeretnék egy sokkal 
egyértelműbb és egyszerűbb módszertant kidolgozni, amelyet a válságok és 
leküzdésük módszereinek további tipologizálásán keresztül érnék el. A 
módszertan tovább erősítené az eszközök gyakorlati jellegét.  
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                                VRK kritériumrendszer

1. Stratégia             pontérték
súly

1.1. Van stratégiai célkitűzés 0 1 2 3 4 10

1.2. A stratégia írott formában, aktualizálva 
hozzáférhető

0 1 2 3 4 6

1.3. A stratégia megvalósításához szükséges operatív 
és taktikai eszközök meghatározásra kerültek

0 1 2 3 4 5

1.4. A menedzsment ismeri a stratégiát 0 1 2 3 4 5

1.5. A menedzsment elkötelezett a stratégia mellett 0 1 2 3 4 4

1.6. A beosztottak ismerik a stratégiát 0 1 2 3 4 2

1.7. A beosztottak elkötelezettek a stratégia mellett 0 1 2 3 4 2

1.8. A menedzsment részt vesz/vett a stratégia 
kid l á ábkidolgozásában

0 1 2 3 4 4

1.9. A stratégia megvalósításának lépéseit a 
menedzsment nyomonköveti

0 1 2 3 4 3

1.10. A cégnél található válsághelyzetekre kidolgozott 
stratégia

0 1 2 3 4 10

1.11. A válságstratégia operatív lépésekre és 
útmutatásokra van bontva

0 1 2 3 4 9

Összesen (min 0 - max 240)

2. Menedzsment és egyéb humán erőforrások             pontérték
súly

2.1. A menedzsment szakmai megfelelősége 0 1 2 3 4 3

2.2. Menedzsment fluktuáció 0 1 2 3 4 2

2.3. A menedzsmenten belül egyértelmű feladat és 
hatáskör meghatározás van

0 1 2 3 4 3

2.4. Menedzsment motiváció 0 1 2 3 4 7

2.5. A menedzsment rendelkezik válságkezelési 
tapasztalattal

0 1 2 3 4 7

2.6. A menedzsment innovatív képességei 0 1 2 3 4 8



t

megoldott, a cég rendelkezik tartalékokkal

2.7. Fluktuáció a beosztotti szinten (nem 
menedzsment)

0 1 2 3 4 2

2.8. A fluktuációt a vállalatvezetés rendszeresen méri 
és kimutatásokat készít

0 1 2 3 4 2

2.9. A készült fluktuációs kimutatásokat elemzik 0 1 2 3 4 2

2.10. Az elemzések alapján operatív intézkedéseket 
foganatosít a vállalat a fluktuáció kezelésére

0 1 2 3 4 2

2.11. A menedzsment rendszeres szakmai 
továbbképzése biztosított

0 1 2 3 4 2

2.12. A beosztottak rendszeres szakmai továbbképzése 
biztosított

0 1 2 3 4 2

2.13. A vállalat rendelkezik egyértelmű, írott formában 
található szervezeti felépítéssel

0 1 2 3 4 3

2.14. A vállalati folyamatok az írott formában 
megtalálható szervezeti felépítés szerint 

0 1 2 3 4 4

2.15. Milyen a menedzsment kapcsolata a 
beosztottakkal, milyen a hierarchia piramis?

0 1 2 3 4 2

2.16. A szervezeti felépítés rugalmas működést 
tá ttámoga

0 1 2 3 4 8

2.17. A menedzsment fel van készítve a növekedéssel 
járó kockázatokra

0 1 2 3 4 4

2.18. A menedzsment hatékonyan tudja kezelni az 
átmeneti erőforrás csökkenéssel járó helyzeteket

0 1 2 3 4 4

2.19. A menedzsment tisztában van a „csökkenő 
árbevétel-csökkenő létszám” elvvel

0 1 2 3 4 9

2.20. A munkaerő gazdálkodás tervezett, irányelveken 
alapuló rendszer alapján történik

0 1 2 3 4 2

2.21. Van tervezett és működő belső kommunikációs 
rendszer

0 1 2 3 4 2

2.22. A menedzsment rendszeresen méri az 
alkalmazottak elégedettségét

0 1 2 3 4 2

2.23. Az alkalmazottak jól érzik magukat a 
munkahelyükön

0 1 2 3 4 2

2.24. Az alkalmazottak lojálisak a munkahelyükhöz 0 1 2 3 4 2

2.25. A menedzsment rendelkezik konfliktuskezelési 
képességekkel

0 1 2 3 4 7

2.26. A vállalaton belüli korrupció helyzete 0 1 2 3 4 10

2.27. A kulcspozícióban lévő dolgozók megfelelő 
szakmai háttérrel rendelkeznek

0 1 2 3 4 9

2.28. A kulcspozícióban lévő dolgozók helyettesítése 0 1 2 3 4 3



2.29. A béren kívül léteznek egyéb juttatások is a 
munkavállalók számára

0 1 2 3 4 2

2.30. A munkáltató fizet egészségpénztári 
hozzájárulást a dolgozóknak

0 1 2 3 4 2

2.31. A munkáltató fizet a dolgozóknak kiegészítő 
nyugdíjpénztári hozzájárulást

0 1 2 3 4 2

2.32. A munkáltató fizet a munkavállalóknak 
életbiztosítást

0 1 2 3 4 2

2.33. A beosztottak motiváltak, kidolgozott motivációs 
rendszer van

0 1 2 3 4 2

2.34. Létezik rendszeres személyes dolgozói értékelési 
rendszer

0 1 2 3 4 2

Összesen (min 0 - max 508)

3. Kereskedelmi és marketing helyzet             pontérték
súly

3.1. A vállalat stabil beszállítói körrel rendelkezik 0 1 2 3 4 2

3.2. A vállalat stabil vevőkörrel rendelkezik 0 1 2 3 4 4

3.3. A vállalat vevőknek való kitettsége 0 1 2 3 4 5

3.4. Készül rendszeresen piackutatás? 0 1 2 3 4 6

3.5. Készül rendszeres vevőelégedetségi vizsgálat? 0 1 2 3 4 3

3.6. Készül rendszeres szállítói értékelés? 0 1 2 3 4 3

3.7. Versenytársak pozíciói 0 1 2 3 4 3

3.8. A releváns piaci verseny erőssége 0 1 2 3 4 4

3.9. Helyettesítő termékek jelenléte a piacon 0 1 2 3 4 2

3.10. Milyen a piaci trend alakulása a cég számára? 0 1 2 3 4 3

3.11. Milyen piaci részesedéssel bír a vállalat a 
számára releváns piacon?

0 1 2 3 4 3

3.12. Mennyire válságérzékeny ágazatban 
tevékenykedik a vállalat?

0 1 2 3 4 9

3.13. Versenytársak ismertek? 0 1 2 3 4 4



3.14. Van vállalati arculati kézikönyv? 0 1 2 3 4 3

3.15. Vannak értékesítési tréningek? 0 1 2 3 4 4

3.16. Milyen a vevőszolgálat minősége? 0 1 2 3 4 5

3.17. Betartják az arculati kézikönyvben meghatározott 
előírásokat?

0 1 2 3 4 4

3.18. Érzékelhető elmozdulás az előző vevői 
elégedettségmérés eredményeihez képest?

0 1 2 3 4 6

3.19. Versenytársak előnyei ismertek? 0 1 2 3 4 3

3.20. Versenytársak hátrányai ismertek? 0 1 2 3 4 3

Összesen (min 0 - max 316)

4. A vállalat gazdasági helyzete             pontérték
súly

4.1. A vállalkozás tőkeszerkezete 0 1 2 3 4 5

4.2. Az adósságszolgálat mértéke 0 1 2 3 4 3

4.3. Egy dolgozóra jutó árbevétel alakulása 0 1 2 3 4 3

4.4. Termék és/vagy divizionális fedezetek 0 1 2 3 4 7

4.5. Banki megítélés 0 1 2 3 4 9

4.6. Forgóeszköz arány 0 1 2 3 4 3

4.7. Árbevételarányos üzemi eredmény 0 1 2 3 4 2

4.8. Tőkearányos üzemi eredmény 0 1 2 3 4 2

4.9. Likviditási gyorsráta 0 1 2 3 4 3

4.10. Milyen az értékesítési költségszint? 0 1 2 3 4 3

4.11. A kétes/teljes követelésállomány rátája 0 1 2 3 4 2



4.12. Árbevételarányos készletszint 0 1 2 3 4 6

4.13. A rendszerben lévő cash mértéke 0 1 2 3 4 2

4.14. Van a vállalat mögött tőkeerős és elkötelezett 
tulajdonos?

0 1 2 3 4 3

4.15. Változott az előző mérési ponthoz képest az egy 
dolgozóra jutó havi árbevétel szintje?

0 1 2 3 4 4

4.16. Mekkora az inkurrencia mértéke a teljes 
készleten belül?

0 1 2 3 4 3

4.17. A mérlegben szereplő befektetések 
tőkeszerkezete és teljesítménye

0 1 2 3 4 3

4.18. Milyen volt a külföldi értékesítés elmúlt 12 
hónapos trendje? 

0 1 2 3 4 2

4.19. Milyen volt a belföldi értékesítés elmúlt 12 
hónapos trendje?

0 1 2 3 4 2

4.20. A közvetett költségek árbevételhez viszonyított 
aránya

0 1 2 3 4 2

4.21. Részvényárfolyam vagy saját tőke alakulása 0 1 2 3 4 6

Összesen (min 0 - max 300)

5. Technológia és kutatás-fejlesztés        
pon

súly

5.1. A technológia megfelel a piaci 
követelményeknek

0 1 2 3 4 3

5.2. Az alkalmazott technológia hatékony termelést 
segít elő

0 1 2 3 4 2

5.3. Mennyire alkalmas a technológia a gyártott 
termékekre?

0 1 2 3 4 2

5.4. Az IT eszközök milyen fejlettségi szinten állnak? 0 1 2 3 4 2

5.5. Létezik-e műszaki know-how? 0 1 2 3 4 3

5.6. Milyenek a K+F technikai feltételei? 0 1 2 3 4 3

5.7. Megvannak a K+F kapacitások személyi 
feltételei?

0 1 2 3 4 3

5.8. Létezik termék és/vagy technológiafejlesztési 
stratégia?

0 1 2 3 4 2

5.9. Új technológiák ismerete naprakész? 0 1 2 3 4 2



5.10. Van rendszeres technológia fejlesztési terv 0 1 2 3 4 2

5.11. A munkaerő elkötelezett a fejlesztések 
irányában?

0 1 2 3 4 2

5.12. Van megfelelő kontroll, amely a fejlesztési 
irányokat a piaci igényekkel hangolja össze?

0 1 2 3 4 2

5.13. A fejlesztési költségvetés alá van rendelve a 
gyártási költségvetésnek?

0 1 2 3 4 2

5.14. Van saját magát automatikusan szabályzó 
költségcsökkentési fejlesztés?

0 1 2 3 4 2

5.15. Vállalatirányítási rendszer működik? 0 1 2 3 4 10

5.16. Van Disaster Recovery stratégia? 0 1 2 3 4 2

5.17. Van aktív kapcsolat oktatási intézménnyel? 0 1 2 3 4 1

5.18. Van aktív kapcsolat kutatóhellyel? 0 1 2 3 4 2

Összesen (min 0 - max 188)

6. Logisztika             pontérték
súly

6.1. Létezik a szervezeti ábra szerint elkülönült 
logisztikai szervezet

0 1 2 3 4 2

6.2. A logisztikai szervezetet aktualizált IT rendszer 
támogatja

0 1 2 3 4 2

6.3. Létezik rendszeres logisztikai terv 0 1 2 3 4 2

6.4. A logisztikai tervezés a vállalati tervezés szerves 
része

0 1 2 3 4 2

6.5. A logisztikai szervezet közvetlenül kommunikál 
a kereskedelmi szervezettel

0 1 2 3 4 3

6.6. A logisztikai szervezetnek rendszeres 
kereskedelmi és piaci információi vannak

0 1 2 3 4 4

6.7. A logisztikai szervezet képes teamben működni a 
termeléssel és a kereskedelemmel

0 1 2 3 4 4

Összesen (min 0 - max 76)



7. Termelés / szolgáltatás             pontérték
súly

7.1. Milyen a gyártó berendezések műszaki állapota? 0 1 2 3 4 4

7.2. Milyen a gyártó berendezések kapacitásának 
kihasználtsága?

0 1 2 3 4 7

7.3. Rendszeres karbantartási terv létezik 0 1 2 3 4 3

7.4. Karbantartási terv utasításait betartják 0 1 2 3 4 2

7.5. A berendezések karbantartása és fejlesztése 
felsőszintű tervezés része 

0 1 2 3 4 3

7.6. A dolgozók megfelelően ismerik a termelési 
berendezéseket

0 1 2 3 4 6

7.7. Rendszeres selejtcsökkentési terv van 0 1 2 3 4 8

7.8. Rendszeres hatékonyságfejlesztési terv van 0 1 2 3 4 8

Összesen (min 0 - max 164)

8. Infrastruktúra             pontérték
súly

8.1. A tevékenységhez szükséges ingatlanok állapota 0 1 2 3 4 4

8.2. A tevékenység ellátásához szükséges 
energiarendszerek állapota

0 1 2 3 4 5

8.3. Egyéb infrastruktúrához tartozó általános 
kérdések

0 1 2 3 4 3

8.4. Hatósági kapcsolatok 0 1 2 3 4 5

8.5. Szakmai szervezeti kapcsolatok 0 1 2 3 4 3

Összesen (min 0 - max 80)



9. Minőségbiztosítás és jogi ügyek             pontérték
súly

9.1. Peres ügyek számának változása 0 1 2 3 4 2

9.2. Peres ügyek értékének változása 0 1 2 3 4 3

9.3. Perekben lévő pozíciók alakulása 0 1 2 3 4 3

9.4. Környezetirányítási rendszer működik? 0 1 2 3 4 2

9.5. Környezetvédelmi kockázatok 0 1 2 3 4 5

9.6. Rendelkezik a cég minőségi tanúsítványokkal? 0 1 2 3 4 6

9.7. Megkövetelik a szállítóktól is a tanúsítványokat 
és ezt rendszeresen ellenőrzik?

0 1 2 3 4 6

9.8. Potenciális peres veszélyek alakulása 0 1 2 3 4 3

9.9. Létezik egységes szerződéskötési és monitoring 
rendszer?

0 1 2 3 4 2

Összesen (min 0 - max 128)

Összesen (min 0 - max 2000)



1.3.

1.4.

1.5.

3 majdnem minden vezető a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

2 írásban elkészült, azóta nem aktualizált, nem ismeri szinte senki
3 írásban elkészült, nem rendszeresen aktualizált, általában ismerik
4 részletesen kidolgozott operatív lépések

A VRK kritériumrendszer értékelési szempontjai

1.1. 0 nem létezik semmilyen formában
1 van egyfajta stratégia meghatározás, de csak a felsővezetők ismerik 
2 írott formában létezik, egyértelmű ellentmondásokat vagy anakronisztikákat tartalmaz
3 írott formában létezik, nem tartalmaz ellentmondásokat, de nem ismerik a releváns munkavállalók
4 egyértelmű stratégiai célkitűzésekkel rendelkezik a cég, amelyeket a releváns munkaválallalók ismernek

1.2. 0 nem hozzáférhető
1 írott formában egyszer meg lettek határozva, de azóta érezhetően nem foglalkozott vele senki
2 létező de nem aktualizált változat, nem igazán hozzáférhető
3 írott formában létező, foglalkoznak vele, de nem rendszeresen aktualizált
4 mindenki számára hozzáférhető, aktualizált változat
0 egyáltalán nem tér ki erre
1 szóban léteznek operatív lépések
2 írásban elkészült, azóta nem aktualizált, nem ismeri szinte senki
3 írásban elkészült, nem rendszeresen aktualizált, általában ismerik
4 részletesen kidolgozott operatív lépések
0 egyáltalán nem
1 kevesebb mint 10%-uk ismeri
2 kevesebb mint 50%-uk ismeri
3 majdnem mindenki ismeri
4 mindenki ismeri
0 egyetlen vezetőt sem érdekel a vállalati stratégia
1 a vezetők több mint 10%-a a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
2 a vezetők több mint 50%-a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
3 majdnem minden vezető a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját         
4 minden vezető a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
0 egyetlen megkérdezett beosztott sem ismeri a vállalati stratégiát
1 kevesebb mint 10%-uk ismeri
2 kevesebb mint 50%-uk ismeri
3 több mint 50%-uk ismeri ismeri
4 majdnem minden megkérdezett ismeri
0 egyetlen megkérdezett beosztottat sem érdekel a vállalati stratégia
1 a megkérdezett beosztottak több mint 10%-a a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
2 a megkérdezett beosztottak több mint 50%-a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
3 majdnem minden megkérdezett beosztott a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
4 minden beosztott a vállalati stratégia alapelvei szerint végzi munkáját
0 nem vett részt
1 a fontos vezetők kevesebb mint 10%-a vett részt
2 a fontos vezetők több mint 50%-a vett részt
3 majdnem minden fontos vezető részt vett
4 minden fontos vezető részt vett
0 egyetlen megkérdezett sem tud a folyamatokról
1 a megkérdezettek több mint 10%-a ismeri az aktuális állapotot
2 a megkérdezettek több mint 50%-a ismeri az aktuális állapotot
3 majdnem minden megkérdezett ismeri az aktuális állapotot
4 minden megkérdezettnek aktuális információi vannak a folyamatokról
0 nincs
1 szóban létezik
2 írásban elkészült, azóta nem aktualizált, nem ismeri szinte senki
3 írásban elkészült, nem rendszeresen aktualizált, általában ismerik
4 írott formában létezik és hozzáférhető 
0 egyáltalán nem tér ki erre
1 szóban léteznek operatív lépések



2.4.

2.5.

2 62.6. 0 eg nem innov

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

3 több vezető rendszeresen továbbképzésre jár
4 írásban kidolgozott és aktualizált program van a rendszeres vezetői továbbképzésekre

2.1. 0 egyáltalán nem felel meg
1 több mint 10%-uk felel meg
2 több mint 50%-uk felel meg
3 majdnem minden vezető megfelel
4 teljeskörűen megfelel

2.2. 0 az elmúlt három évben átlagosan háromhavonta távozott egy vezető
1 az elmúlt három évben átlagosan félévente távozott egy vezető
2 az elmúlt három évben évente távozott egy vezető
3 az elmúlt három évben átlagosan kétévente távozott egy vezető
4 az elmúlt öt évben egyetlen vezető sem távozott

2.3. 0 a felelősség semmilyen mértékben nincs megosztva, általában senki nem vállal semmiért felelősséget
1 írott formában nem létező de "szokásjog" alapján létezik bizonyos szintű szervezeti felelősség
2 írott formában létező d enem ismert és/vagy nem aktualizált szervezeti felelősség
3 írott formában létező, rendszeresen aktualizált de nem minden megkérdezett által ismert szervezeti felelősség
4 írott formában létező, rendszeresen aktualizált és ismert szervezeti felelősség
0 egyáltalán nem motivált
1 minimálisan motivált
2 részben motivált
3 viszonylag jól motivált
4 teljeskörűen motivált és elkötelezett
0 semmilyen ilyen irányú tapasztalat nem létezik
1 hallottak már válságkezelésről
2 bizonyos tapasztalatokkal rendelkeznek
3 gyakorlati tapasztalatokkal alig de elméletben jól képzettek
4 ezen a területen tapasztalt, jól képzett a vezetők nagy része
0 egyáltalán nem innovatívyáltalán  atív
1 legalább egy innovatív vezető van
2 a vezetők legalább 30%-a innovatív
3 a vezetők legalább 50%-a innovatív
4 a vezetők döntő többsége innovatív
0 az elmúlt három évben a beosztottak átlagosan 50%-a távozott
1 az elmúlt három évebn a beosztottak átlagosan 30%-a távozott
2 az elmúlt három évben a beosztottak átlagosan 20%-a távozott
3 az elmúlt három évben a beosztottak átlagosan 5%-a távozott
4 az elmúlt három évben szinte egyetlen beosztott sem távozott
0 egyáltalán nem mérik
1 időnként mérik
2 általában mérik
3 szakszerűen és rendszeresen mérik de írásos jelentés nem készül 
4 szakszerűen és rendszeresen mérik és írásbeli jelentés készül
0 egyáltalán nem elemzik
1 időnként elemzik
2 szóban elemzik, írásbeli jelentés nem készül
3 általában elemzik
4 szakszerűen és rendszeresen elemzik, írásbeli jelentés készül
0 nem tesznek
1 jelentőségét felismerik de nem tesznek semmit ellene
2 időnként szóbeli intézkedések előfordulnak
3 általában tesznek
4 rendszeresen és írásos formában kidolgoznak terveket a fluktuáció kezelésére
0 semmilyen továbbképzés nincs
1 volt már aki résztvett továbbképzésen
2 alkalomszerűen elküldenek vezetőket továbbképzésekre



2.15.

2.16.

2 172.17. 0 eg nincs nem is ismerik t a fajta kocká atot

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

3 többször mérték, de nem rendszeresen
4 rendszeresen mérik

2.12. 0 semmilyen továbbképzés nincs
1 volt már aki résztvett továbbképzésen
2 alkalomszerűen elküldenek beosztottakatt továbbképzésekre
3 több beosztott rendszeresen továbbképzésre jár
4 írásban kidolgozott és aktualizált program van a rendszeres beosztotti továbbképzésekre

2.13. 0 nincs szervezeti struktúra
1 szóbeli és szokásjogok alapján történő virtuális szervezeti struktúra van
2 egyszer készült egy szervezeti struktúra, ami azót anem lett sem továbbfejlesztve sem aktualizálva
3 egyértelmű szervezeti struktúra létezik, írott formában, de nem rendszeresen aktualizált
4 egyértelmű szervezeti struktúra létezik, írott formában, rendszeresen aktualizált

2.14. 0 egyáltalán nem
1 nagyon ritka esetekben
2 általában
3 majdnem mindig
4 teljeskörűen
0 a cég fontosabb vezetőit általában nem is látták a dolgozók
1 a cég fontosabb vezetőivel soha nem beszélt a dolgozók nagy része
2 majdnem mindenki ismeri a fontosabb vezetőket
3 a dolgozók egy részének volt már személyes kontaktusa a fontosabb vezetőkkel
4 ismert és közvetlen vezetők vannak a cégnél
0 teljesen rugalmatlan
1 közepesen rugalmatlan
2 közepesen rugalmas
3 elég rugalmas
4 rugalmas szervezet
0 egyáltalán nincs nem is ismerik ezt a fajta kockázatotyáltalán ,    ez    z
1 ismerik ezt a fajta kockázatot de nincsenek felkészítve a kezelésre
2 néhány vezető felkészült
3 a vezetők nagy része felkészült
4 szinte mindegyik vezető felkészült
0 egyáltalán nem tudja kezelni
1 részben tudja kezelni
2 elfogadhatóan kezeli
3 jól kezeli
4 tökéletesen tudja kezelni
0 egyáltalán nincs tisztában
1 részben van tisztában
2 elfogadhatóan tisztában van vele
3 általában tisztában van vele
4 teljesen tisztában van vele
0 egyáltalán nem
1 ritkán
2 részben
3 szinte teljeskörűen
4 teljeskörűen
0 nem létezik
1 szóbeli alapelvek vannak
2 írásban egyszer elkészült
3 írásos formában létező, nem rendszeresen aktualizált
4 írásos formában létező, rendszeresen aktualizált
0 egyáltalán nem mérik és nem is ismerik a fogalmat
1 nem mérték de tervezik mérni
2 legalább egyszer mérték



2.26.

2.27.

2 282.28. 0 eg nem megoldható

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

3 a dolgozók nagyrésze motivált
4 teljeskörű,minden dolgozót érintő motivációs rendszer működik

2.23. 0 a dolgozók döntő többsége elégedetlen
1 a dolgozók nagy része elégedetlen
2 általában a dolgozók elégedettek
3 a dolgozók többsége elégedett
4 szinte minden megkérdezett dolgozó elégedett

2.24. 0 a dolgozók döntő többsége nem lojális
1 a dolgozók nagy része nem lojális
2 általában a dolgozók lojálisak
3 a dolgozók többsége lojális
4 szinte minden megkérdezett dolgozó lojális

2.25. 0 egyáltalán nem rendelkezik
1 minimális képesség
2 bizonyos vezetők rendelkeznek
3 elég sok vezető rendelkezik
4 képzett és tapasztalt konfliktus menedszer vezetők
0 a vállalat minden területén érzékelhető
1 a vállalat nagy részében érzékelhető
2 kis mértékben létezik
3 szinte egyáltalán nem létezik
4 egyáltalán nem létezik
0 a dolgozók döntő többsége nem megfelelő
1 a dolgozók nagy része nem megfelelő
2 általában a dolgozók megfelelőek
3 a dolgozók többsége megfelelő
4 szinte kivétel nélkül megfelelőek
0 egyáltalán nem megoldhatóyáltalán  
1 nagyon kevés helyen oldható meg
2 a munkahelyek egy részén megoldott
3 a helyettesíthetőség a munkahelyek nagyrészén megoldott
4 a helyettesíthetőség minden szinten megoldott
0 semmilyen sincs
1 elvétve pár munkaválalaló esetében
2 a munkavállalók nagy részénél
3 a munkavállalók többségénél
4 az egész munkavállalói kört átfogó jutattási rendszer létezik
0 nem fizet
1 a bértömeg 1%-a
2 a bértömeg 1-3%-a
3 a bértömeg 3-5%-a
4  a bértömeg több mint 5%-a
0 nem fizet
1 a bértömeg 1%-a
2 a bértömeg 1-3%-a
3 a bértömeg 3-6%-a
4 a bértömeg több mint 6%-a
0 senkinek nem fizet
1 csak a csúcsvezetőknek fizet
2 majdnem minden vezetőnek fizet
3 a munkavállalók döntő többsége részesül ebben a jutattásban
4 majdnem minden munkavállaló részesül ebben a juttatásban
0 nincs motivációs rendszer
1 vannak motivációs körbe bevont dolgozók
2 a dolgozók egy része motivált



3.3.

3.4.

3 53.5. 0 semmil nem kés ült

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3 átlagosnál jobb
4 jó

2.34. 0 nincs ilyen rendszer
1 ad hoc értékelések előfordulnak
2 évente legalább egyszer szóbeli értékelést tartanak
3 létezik írásban kidolgozott rendszer, de nem rendszeresen aktualizált
4 kidolgozott rendszer, írásban, rendszeresen aktualizált

3.1. 0 az elmúlt három évben a beszállítók legalább 60%-a cserélődött
1 az elmúlt három évben a beszállítók legalább 50%-a nem cserélődött
2 az elmúlt három évben a beszállítók legalább 60%-a nem cserélődött
3 az elmúlt három évben a beszállítók legalább 80%-a nem cserélődött
4 az elmúlt három évben a beszállítók legalább 90%-a nem cserélődött

3.2. 0 az elmúlt három évben a fő vevők legalább 60%-a cserélődött
1 az elmúlt három évben a fő vevők legalább 50%-a nem cserélődött
2 az elmúlt három évben a fő vevők legalább 60%-a nem cserélődött
3 az elmúlt három évben a fő vevők legalább 80%-a nem cserélődött
4 az elmúlt három évben a fő vevők legalább 90%-a nem cserélődött
0 egy vevő adja az árbevétel több mint 80%-át
1 két vevő adja az árbevétel több mint 80%-át
2 három vevő adja az árbevétel több mint 80%-át
3 négy vevő adja az árbevétel több mint 80%-át
4 nincs olyan vevő amelyik az árbevétel több mint 20%-át adná
0 semmilyen nem készült
1 régebben készült
2 évente egy alkalommal
3 rendszeres marketing és piackutatási terv van de nem mindig aszerint járnak el
4 rendszeres marketing és piackutatási terv van és aszerint járnak el
0 semmilyen nem készültyen  z
1 régebben készült
2 évente egy alkalommal
3 rendszeres evőelégedettség vizsgálati terv van de nem mindig aszerint járnak el
4 rendszeres evőelégedettség vizsgálati terv van és mindig aszerint járnak el
0 soha nem volt
1 régebben készült de már nem készítenek
2 tervezik a bevezetést
3 évente egyszer készül
4 renszeresen készül és felülvizsgálata is tervszerinti
0 nagyon erős versenytársak
1 viszonylag erős versenytársak
2 átlagos helyzetűek
3 átlagosnál gyengébb piaci helyzetűek
4 gyakorlatilag nincs erős konkurrens a piacon
0 erős verseny
1 viszonylag erős verseny
2 átlagos verseny
3 gyenge verseny
4 szinte nincs verseny
0 széles körben léteznek versenyképes termékek
1 egy bizonyos körben léteznek versenyképes termékek
2 vannak, jelenleg versenyképtelenek de a folyamatos fejlesztés miatt veszélyt jelentenek
3 vannak de azok jelenleg versenyképtelenek és rövid távon nem veszélyesek
4 gyakorlatilag nincs
0 nagyon kedvezőtlen
1 átlagosnál kedvezőtlenebb
2 átlagos



3.15.

3.16.
1 rossz

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

4 kiváló

3.11. 0 elhanyagolható
1 alacsony
2 középmezőnyben helyezkedik el
3 a legnagyobbak között van
4 piacvezető 

3.12. 0 nagyon nagy
1 átlagosnál nagyobb
2 átlagos
3 átlagosnál csekélyebb
4 csekély

3.13. 0 egyáltalán nem 
1 csekély mértékben
2 részben 
3 viszonylag teljeskörűen
4 szinte teljeskörűen

3.14. 0 nincs és nem is tervezik
1 nincs , tervezik a bevezetését
2 van de nem aktualizált
3 van és rendszeresen aktualizált de nem ellenőrzött a betartása
4 van és rendszeresen aktualizált, ellenőrzött kötelezettségekkel
0 egyáltalán nincsenek
1 alkalomszerűen
2 évente egyszer
3 igény szerint évente többször
4 rendszeres tréning terv létezik, amelyet végre is hajtanak
0 nincs vevőszolgálat
1 rossz
2 középmezőnyben helyezkedik el
3 jó
4 nagyon jó
0 egyáltalán nem 
1 helyenként
2 részben 
3 az elemek túlnyomó részét
4 minden elemét
0 határozott negatív elmozdulás
1 csekély romlás
2 stagnálás
3 csekély javulás
4 határozott pozitív elmozdulás
0 egyáltalán nem 
1 minimális mértékben
2 részben 
3 túlnyomórészt
4 rendszeres információszerzési terv alapján kiváló és aktualizált ismeretekkel rendelkeznek
0 egyáltalán nem 
1 minimális mértékben
2 részben 
3 túlnyomórészt
4 rendszeres információszerzési terv alapján kiváló és aktualizált ismeretekkel rendelkeznek



4.4.

4.5.

4 64.6. 0 40% alatt

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

3 a követelésállomány nagyrésze nem lejárt
4 nincs lejárt követelés

4.1. 0 negatív saját tőke
1 pozitív saját tőke
2 a saját tőke legalább a törvényben meghatározott szinten áll
3 saját tőke nagyobb a jegyzett tőkénél
4 sjaát tőke legalább a jegyzett tőke háromszorosa

4.2. 0 0,5 alatt
1 0,5 - 0,6 között
2 0,6 - 1 között
3 1 felett
4 1,2 felett

4.3. 0 folyamatosan csökken
1 csökkent
2 stagnált
3 nőtt
4 folyamatosan növekszik
0 mindegyik negatív
1 nagyrésze negatív
2 volumenben több pozitív mint negatív
3 nagyrésze pozitív
4 mindegyik pozitív
0 nagyon rossz, szerződésfelmondás előtti állapot
1 rossz
2 átlagos
3 átlagosnál jobb
4 kiváló
0 40% alatt 
1 40-50% között
2 50-65% között
3 65-70% között
4 70% felett
0 3% alatt
1 3-6% között
2 6-10% között
3 10-15% között
4 15% felett
0 3% alatt
1 3-8% között
2 8-15 % között
3 15-20% között
4 20% felett
0 0,2 alatt
1 0,2-0,4 között
2 0,4-0,6 között
3 0,6-0,8 között
4 0,8 felett
0 90% felett
1 80-90% között
2 70-80% között
3 60-70% között
4 60% alatt
0 nagyrésze 360 napon túli, leírásra ítélt
1 a követelésállomány nagyrésze lejárt, legalább a fele behajtható
2 a követelésállomány kisebb része nem lejárt, a lejártak nagyrésze behajtható



4.16.

4.17.
1 saját tőkéjük alapján legalább 40% ke érnek mint a kön erinti értékük

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4 folyamatosan növekszik

4.12. 0 több mint 90 napnak megfelelő árbevétellel megegyező
1 60-90 napi árbevétellel megegyező
2 30-60 napi árbevétellel megegyező
3 15-30 napi árbevétellel megegyező
4 15 napi árbevételnek megfelelő szint alatt

4.13. 0 szinte nulla
1 éves árbevétel 2%-át nem éri el
2 éves árbevétel legalább 2%-a
3 éves árbevétel legalább 5%-a
4 éves árbevétel legalább 10%-a

4.14. 0 nincs  
1 csekély mértékben
2 részben
3 viszonylag tőkeerős tulajdonos és elkötelezett
4 tökeerős tulajdonos és elkötelezett

4.15. 0 jelentősen csökkent
1 enyhén csökkent
2 stagnáló
3 enyhén növekedett
4 jelentősen növekedett
0 80-100% között
1 40-80% között
2 10-40% között
3 0-10% között
4 0%
0 értéktelenek
1 saját tőkéjük alapján legalább 40% kevesebbet érnek mint a könyv szerinti értékük     vesebbet    yv sz  
2 saját tőkéjük alapján legalább 10% kevesebbet érnek mint a könyv szerinti értékük
3 saját tőkéjük alapján körülbelül annyit érnek mint a könyv szerinti értékük
4 saját tőkéjük alapján legalább 20%-al érnek többet
0 drasztikusan csökkenő
1 csökkenő
2 stagnáló
3 növekvő
4 erőteljesen növekvő
0 drasztikusan csökkenő
1 csökkenő
2 stagnáló
3 növekvő
4 erőteljesen növekvő
0 35%-nál nagyobb
1 30-35% között
2 25-30% között
3 20-25% között
4 20% alatt
0 folyamatosan csökken
1 ingadozva csökken
2 stabil
3 enyhén ingadozva növekszik



5.5.

5.6.
1 csekél mértékben állnak rendelke

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

3 döntő többségük elkötelezett
4 szinte valamennyi dolgozó elkötelezett

5.1. 0 egyáltalán nem 
1 kis része
2 több mint 50%-ban megfelel
3 nagyrésze megfelel
4 szinte kivétel nélkül megfelel

5.2. 0 szinte egyáltalán nem
1 csekély mértékben
2 a technológia töb mint 50%-ban
3 nagyrészt
4 100%-ban

5.3. 0 egyáltalán nem 
1 a géppark nagyrésze nem alkalmas
2 a gépek nagyrésze átalakított és így alkalmas 
3 a gépek nagy része alkalmas részben átalakítások részben pedig a beruházások jellege miatt
4 a jelenleg gyártott termékstruktúrára hangolt technológiai beruházások történtek túlnyomórészt

5.4. 0 többségük elavult
1 egy részük korszerű
2 több mint a fele korszerű
3 döntő többségük korszerű
4 szinte kivétel nélkül a legkorszerűbb hardverek és szovtverek
0 nem létezik
1 csekély mértékben létezik
2 szigetszerűen létező, nem  minden területet lefedő know-how
3 szigetszerűen létező, minden területet lefedő műszaki know-how
4 széles körű, integrált műszaki know-how jellemzi a vállalatot
0 nem léteznek
1 csekély mértékben állnak rendelkezésrey   zésre
2 közepesen biztosított szoftver és hardver háttér
3 teljeskörűen biztosított hardver és szoftver háttér de gyakorlati tesztelési lehetőség nélkül
4 teljeskörű hardver és szoftver háttér biztosított, gyakorlati tesztelési lehetőséggel
0 egyáltalán nem 
1 minimálisan
2 részben
3 szinte teljeskörűen
4 teljeskörűen
0 nem létezik
1 időnként beszélgetnek róla
2 írott formában létezik, de nem elég gyakran aktualizált
3 írott formában létezik, évente aktualizált
4 rendszeres, éves szintű és hosszú távú, írott formában létező termék és technológia fejlesztési terv van
0 egyáltalán nem 
1 részben
2 a területek nagy részén
3 a területek meghatározó részén
4  szinte minden területen
0 egyáltalán nincs és nem is készülnek bevezetni
1 nincs de egy éven belül készülnek bevezetni
2 nincs de hat hónapon belül meglesz az első tanúsítás
3 részben vannak, részben egy éven belül bevezetésre kerülnek
4 rendszeresen karbantartott és auditált minőségbiztosítási rendszerek vannak
0 egyáltalán nem
1 csekély mértékben
2 a dolgozók több mint a fele elkötelezett



5.16.

5.17.
1 legalább eg előford

5.18.

4 rendszeres kapcsolat jellemző, aktív együttműködéssel

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

3 túlnyomórészt
4 teljes összhangban

5.12. 0 nincs
1 csekély mértékben
2 van de nincs ráhatása a termelésre
3 van de csekély ráhatása van a termelésre
4 van és majdnem teljeskörű ráhatása van a termelésre

5.13. 0 igen teljeskörűen
1 nagyrészt függetlenül a piaci igényektől és trendektől
2 részben függetlenül a piaci igényektől és trendektől
3 viszonylag szoros kontroll mellett dolgoznak
4 csak a piaci igények és trendek alapján dolgoznak, megfelelő kontrollal

5.14. 0 nincs
1 csekély mértékű
2 részben működő
3 nagyrészben jól működő
4 szinte teljeskörűen szabályozott, jól működő rendszer van

5.15. 0 egyáltalán nem
1 bizonyos területeken léteznek vállalatirányítási rendszerek
2 szigetszerűen működik szinte valamennyi területen
3 létezik vállalatirányítási rendszer, de nem minden modulja működik
4 a vállalat teljes tevékenységét átfogó, jól működő vállalatirányítási rendszer
0 egyáltalán nem
1 bizonyos utasítások léteznek
2 részben kidolgozott
3 nagyrészben kidolgozott
4 teljeskörűen kidolgozott
0 egyáltalán nincs
1 legalább egyszer előfordult yszer ult
2 néha előfordul
3 bizonyos kérdésekben jellemző
4 rendszeres kapcsolat jellemző, aktív együttműködéssel
0 egyáltalán nincs
1 legalább egyszer előfordult
2 néha előfordul
3 bizonyos kérdésekben jellemző

0 nem létezik 
1 nem létezik, de tervezett
2 létezik, de nem önállóan működő
3 önállóan működő de a ternelés alá rendelve
4 önállóan működő és a többi szervezettel összhangban működik
0 egyáltalán nem, a megkérdezetekből senki sem
1 csekély mértékben
2 részben
3 túlnyomórészt
4 tökéletesen, a kor követelményekkel összhangban
0 egyáltalán nem
1 nyomokban
2 létezik, de nem eszerint működnek
3 létezik és nagyrészt eszerint működnek
4 Létezik és rendszeresen aktualizált és eszerint működő szervezet
0 egyáltalán nem
1 csekély mértékben
2 részben



7.1.

7.2.

7 37.3. 0 eg nincs

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

3 létezik de nem rendszeresen aktualizált
4 írásbeli utasítások formájában létező, rendszeresen aktualizált, a releváns munkavállalók számára elérhető

6.5. 0 egyáltalán nem
1 csekély mértékben
2 részben
3 túlnyomórészt
4 teljes összhangban

6.6. 0 egyáltalán nincs
1 csekély mértékben
2 részben
3 túlnyomórészt
4 rendszeres és standardizált formában készülnek írásbeli értékelések

6.7. 0 egyáltalán nem
1 csekély mértékben
2 részben
3 túlnyomórészt
4 tökéletesen, a vállalatvezetés igényeinek megfelelően

0 a géppark túlnyomórésze rossz műszaki állapotban van és részben használhatatlanok
1 a gépek nagyrésze nehezen használható, rossz műszaki állapotban
2 a gépek egy része nem használható, kevés gép van kiváló állapotban
3 a géppark túlnyomórésze kiváló állapotban van
4 a géppark 100%- a kiváló állapotban van
0 30 % alatt
1 30 - 60% között
2 61 - 80% felett
3 81 - 95% között
4 95%- nál magasabb
0 egyáltalán nincsyáltalán 
1 szóban léteznek bizonyos szempontok
2 írásban léteznek bizonyos szempontok
3 létezik de nem rendszeresen aktualizált
4 írásbeli utasítások formájában létező, rendszeresen aktualizált, a releváns munkavállalók számára elérhető
0 egyáltalán nem 
1 csekély mértékben
2 részben
3 nagyrészt
4 szinte teljeskörűen
0 egyáltalán nem 
1 csekély mértékben
2 részben
3 nagyrészt
4 szinte teljeskörűen
0 egyáltalán nem 
1 csekély mértékben
2 részben
3 nagyrészt
4 szinte teljeskörűen
0 egyáltalán nincs
1 szóban léteznek bizonyos szempontok
2 írásban léteznek bizonyos szempontok
3 létezik de nem rendszeresen aktualizált
4 írásbeli utasítások formájában létező, rendszeresen aktualizált, a releváns munkavállalók számára elérhető
0 egyáltalán nincs
1 szóban léteznek bizonyos szempontok
2 írásban léteznek bizonyos szempontok



8.5.

4 kiválóak

9 19.1. 0 ignifikánsan nö ő tendencia

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

3 túlnyomórészt jól működő rendszer
4 rendszeresen karbantartott és fejlesztett rendszer

8.1. 0 egyáltalán nem megfelelő
1 túlnyomórészt nem megfelelő
2 részben megfelelő, illetve javítható
3 nagyrészt megfelelő
4 a termelés számára tökéletes állapotban

8.2. 0 egyáltalán nem megfelelő
1 túlnyomórészt nem megfelelő
2 részben megfelelő, illetve javítható
3 nagyrészt megfelelő
4 a termelés számára tökéletes állapotban

8.3. 0 egyáltalán nem megfelelő
1 túlnyomórészt nem megfelelő
2 részben megfelelő, illetve javítható
3 nagyrészt megfelelő
4 a termelés számára tökéletes állapotban

8.4. 0 nincsenek kapcsolatok
1 rossz kapcsolatok
2 közepesen megfelelő kapcsolatok
3 jó kapcsolatok
4 kiválóak
0 nincsenek kapcsolatok
1 rossz kapcsolatok
2 közepesen megfelelő kapcsolatok
3 jó kapcsolatok

0 szignifikánsan növekvő tendenciasz  vekv  
1 növekvő tendencia
2 stagnálás
3 csökkenő tendencia
4 szignifikánsan csökkenő tendencia
0 szignifikánsan növekvő tendencia
1 növekvő tendencia
2 stagnálás
3 csökkenő tendencia
4 szignifikánsan csökkenő tendencia
0 szignifikánsan rosszabbodó tendencia
1 rosszabbodó tendencia
2 stagnálás
3 javuló tendencia
4 szignifikánsan javuló tendencia
0 egyáltalán nem
1 nem létezik, de tervezik a bevezetését
2 részben működik
3 túlnyomórészt jól működő rendszer
4 rendszeresen karbantartott és fejlesztett rendszer
0 szignifikánsan rosszabbodó tendencia
1 rosszabbodó tendencia
2 stagnálás
3 javuló tendencia
4 szignifikánsan javuló tendencia
0 egyáltalán nem
1 nem létezik, de tervezik a bevezetését
2 részben működik



9.7. 0 egyáltalán nem
1 minimális mértékben
2 részben  
3 túlnyomórészt jól működő rendszer
4 rendszeresen karbantartott és fejlesztett rendszer

9.8. 0 szignifikánsan rosszabbodó tendencia
1 rosszabbodó tendencia
2 stagnálás
3 javuló tendencia
4 szignifikánsan javuló tendencia

9.9. 0 egyáltalán nem létezik
1 szóban léteznek bizonyos szempontok
2 írásban léteznek bizonyos szempontok
3 létezik de nem rendszeresen aktualizált
4 írásbeli utasítások formájában létező, rendszeresen aktualizált, a releváns munkavállalók számára elérhető



4.sz. táblázat    A VRK alakulása vállalatonként a mérések időpontjában

IK Főnix Ik Truck IK Szeged IK IPT IK Szersz. IWAG Rt. IK Service

Bevezetés dátuma 2001. okt. 2002. nov. 2002. márc. 2002. márc. 2002. jún. 2002. jún. 2002. jún.

Vállalatok
VRK értékei

Mérések

1 67,40% 63,40% 75,88% 69,00% 76,70% 79,50% 79,80%
2 55,80% 66,50% 77,45% 78,20% 77,00% 77,40% 76,60%
3 64,90% 79,45% 79,43% 68,40% 74,70% 79,30% 76,70%
4 70,60% 82,67% 69,45% 65,70% 62,30% 79,60% 79,30%
5 77,40% 74,90% 64,36% 68,20% 65,70% 78,10% 77,50%
6 68,90% 45,70% 78,55% 62,40% 60,20% 78,60% 76,30%
7 76,00% 48,90% 81,45% 65,70% 64,50% 79,00% 78,50%
8 72,00% 53,70% 79,45% 70,60% 66,30% 74,00% 75,40%
9 65,00% 59,80% 77,73% 74,70% 67,80% 78,60% 78,20%

10 58,99% 65,66% 67,90% 62,30% 79,00% 79,30% 78,90%
11 70,50%, 79,88%, 66,60%, 65,70%, 68,60%, 79,80%, 78,60%,
12 66,90% 80,45% 66,60% 59,99% 72,50% 76,50% 77,40%
13 69,90% 67,99% 72,78% 64,50% 70,50% 78,00% 78,30%
14 72,60% 69,67% 77,80% 66,30% 69,40% 78,50% 36,30%
15 76,20% 58,54% 60,40% 67,80% 68,50% 78,80% 79,00%
16 77,50% 59,67% 59,50% 70,40% 72,60% 78,10% 78,60%
17 58,72% 60,89% 67,80% 65,30% 77,90% 78,50% 78,90%
18 59,20% 69,99% 68,80% 64,20% 83,60% 79,30% 79,60%
19 66,00% 54,90% 71,20% 66,30% 67,90% 78,90% 78,10%
20 66,50% 70,60% 65,77% 62,44% 72,60% 78,70% 79,70%
21 66,90% 75,80% 56,99% 70,44% 65,30% 79,50% 78,90%
22 66,90% 68,99% 60,30% 76,70% 60,40% 78,50% 79,90%
23 67,60% 53,20% 70,40% 77,50% 56,70% 78,80% 76,00%
24 72,60% 54,54% 71,55% 77,90% 70,50% 85,50% 63,50%
25 78,90% 65,77% 72,77% 80,60% 77,60% 88,60% 85,10%

26 79,20% 66,10% 73,00% 82,40% 78,00% 88,70% 86,40%
27 80,40% 66,57% 73,40% 85,00% 83,40% 89,00% 87,20%
28 81,50% 67,14% 74,00% 86,23% 84,10% 88,90% 87,50%
29 82,10% 67,36% 74,10% 87,56% 84,20% 88,90% 88,90%
30 83,20% 68,33% 74,80% 88,10% 85,00% 89,20% 89,30%

Átlag a bevezetés előtt 69,41% 66,28% 71,45% 66,91% 70,18% 78,49% 76,37%
Szórás a bevezetés előtt 6,23% 10,34% 6,68% 4,31% 6,21% 1,23% 8,83%
Átlag a bevezetés után* 80,88% 66,88% 73,00% 83,16% 82,05% 88,88% 87,40%
Szórás a bevezetés után* 1,69% 0,93% 1,44% 4,20% 3,33% 0,21% 1,56%

* mind az átlagnál , mind pedig a szórásnál a bevezetést követő hónapot kiszűrésre kerültek és csak
a szürkével bejelölt terület került számításra



A minta megoszlása:

területi darab százalékos
A csoport 41 58,57%

A vizsgálat eredményei:g y

"A" csoport

23 71% 60% 1,34 0,62 0,65
24 70% 53% 1,32 0,67 0,71
25
26 64% 56% 1,42 0,91 0,70

 70 termelő és szolgáltató vállalat tulajdonosi pszihológiai 
kötelék szempontjából elvégzett vizsgálatának eredményei

területi darab százalékos
Magyarország 50 71,40%
Egyéb volt KGST 20 28,60%
Összesen 70 100%

tevékenységi darab százalékos
Termelő 31 44,20%
Szolgáltató 39 55,80%
Összesen 70 100%

B csoport 29 41,43%
Összesen 70 100%

Saját tőke aránya Forgóeszköz arány Vevő/szállító arány Likviditási 
gyorsráta

Adósságszolgálat

1 61% 51% 1,21 0,90 0,70
2 63% 67% 1,20 0,93 0,70
3 74% 71% 1,34 0,90 0,65
4 65% 66% 1,41 0,63 0,49
5 60% 58% 1,41 0,70 0,60
6 44% 55% 1,10 0,33 0,58
7 64% 63% 1,30 0,67 0,71
8 66% 52% 1,40 0,69 0,69
9 71% 60% 1,34 0,60 0,65

10 70% 52% 1,23 0,67 0,71
11
12

67%
63%

61%
53%

1,33
1,42

0,69
0,91

0,69
0,70

13 68% 67% 1,20 0,89 0,70
14 72% 71% 1,34 0,76 0,68
15 63% 66% 1,41 0,65 0,69
16 65% 58% 1,41 0,76 0,70
17 62% 61% 1,21 0,77 0,70
18 73% 56% 1,35 0,78 0,68
19 64% 63% 1,30 0,67 0,71
20 66% 52% 1,40 0,69 0,69
21 71% 60% 1,34 0,60 0,65
22 66% 52% 1,40 0,69 0,69

67% 61% 1,33 0,69 0,68



27 68% 67% 1,20 0,89 0,70
28 72% 71% 1,34 0,76 0,68
29 64% 59% 1,30 0,67 0,71
30 66% 52% 1,44 0,69 0,69
31 71% 60% 1,34 0,60 0,66

"A" csoport 32 62% 66% 1,25 0,67 0,71
33 68% 66% 1,33 0,69 0,69
34 63% 65% 1,40 0,91 0,70
35 69% 67% 1,20 0,90 0,71
36 72% 71% 1,34 0,76 0,68
37 64% 66% 1,56 0,65 0,69
38 65% 50% 1,41 0,76 0,70
39 63% 61% 1,45 0,77 0,75
40 73% 56% 1,35 0,78 0,68
41 75% 56% 1,36 0,41 0,62

42 41% 43% 1,10 0,36 0,40
43 37% 49% 0,90 0,39 0,49
44 38% 36% 0,97 0,23 0,51
45 45% 39% 0,99 0,19 0,38
46 50% 39% 1,14 0,36 0,39
47 38% 46% 1,23 0,39 0,49
48 39% 50% 1,29 0 32 0 4948 39% 50% 1,29 0,32 0,49
49 42% 50% 0,87 0,30 0,33
50 47% 49% 0,90 0,31 0,48
51 39% 49% 0,96 0,20 0,45
52 41% 43% 1,10 0,36 0,40
53 37% 49% 0,90 0,39 0,48
54 39% 36% 0,96 0,23 0,51

"B" csoport 55 45% 41% 0,99 0,18 0,36
56 51% 39% 1,14 0,36 0,38
57 47% 49% 0,90 0,31 0,48
58 36% 48% 0,96 0,19 0,46
59 42% 43% 1,10 0,36 0,40
60 37% 49% 0,90 0,41 0,49
61 37% 35% 0,96 0,23 0,50
62 44% 39% 0,99 0,19 0,38
63 44% 46% 1,12 0,19 0,44
64 39% 38% 0,97 0,19 0,40
65 47% 49% 0,90 0,31 0,48
66 39% 49% 0,96 0,20 0,45
67 41% 43% 1,10 0,36 0,40
68 37% 49% 0,90 0,39 0,49
69 38% 36% 0,97 0,23 0,51
70 45% 39% 0,99 0,19 0,38

"A" csoport  - kisebb mint stabil érték

"B" csoport"  - nagyobb mint a labilis érték
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