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ELŐSZÓ 
 
 
 

„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb 

tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott.” 

(Paulo Coelho) 

 

 

A fenti idézetet azért választottuk mondanivalónk elején, mert a könyv szerzőiként mi 

magunk is azt gondoljuk, hogy szeretnénk megihletni olvasóinkat, akik a közigazgatás 

útvesztőiben edzve, maguk is gazdag tapasztalattal bírnak az önkormányzati működés 

tekintetében. Ehhez a harchoz szeretnénk további lehetőségeket, eszközöket biztosítani, 

amelyeket továbbgondolva, egyedi megoldásokkal fejleszteni tudják a köz szolgálatát 

településnagyságtól és talán egyéni képességektől függetlenül. Ez utóbbi azért lényeges, mert 

ahogy Thomas A. Edison is mondta,  a kreativitásban 10% a tehetség és 90% az elszántság. 

Legyünk hát bátrak és kreatívak! Még akkor is, ha a munkánkban nap mint nap számos tény 

akadályozza ennek megvalósulását, de a kreativitásunkra számíthatunk, mert ez biztosan ott 

van a tarsolyunkban, a mienk! Még egy dolog a mienk, ez pedig a gondolkodás képessége, 

amelyre szükségünk van, ha tervet készítünk, ha el akarunk indulni valamerre, ha problémát 

oldunk meg, ha élni akarunk lehetőségeinkkel, ha meg akarjuk tervezni a jövőnket! Edward 

de Bono – mint a gondolkodás egyik legkiválóbb „gondolkodója” mondta: „Ha a 

gondolkodás természetes és könnyű volna, valamennyien zsenik lennénk. Ahhoz képest, hogy 

milyen fontos szerepe van a problémamegoldásban, a döntéshozatalban, a tervezésben és a 

helyzetfelismerésben, viszonylag kevés figyelmet szentelünk neki, pedig ez a készség is 

fejleszthető!” E könyv írói szeretnének Önökkel együttgondolkodni, lehetőségeket keresni a 

sikeres közigazgatási stratégiai szervezetek kialakítására, működtetésére. 

 

Polgármesterként, de a képviselőtestület tagjaként, a polgármesteri hivatal alkalmazottjaként 

is azt kell csinálni, ami az embereknek kell, amitől a város fejlődik, élhetőbb lesz. A vezetők 

erre kaptak mandátumot és ezt kérik majd rajtuk számon. A célkitűzéseknél, a döntések 

meghozatalakor a közösség ismerete elengedhetetlen, sőt bevonásukkal, széles társadalmi 

bázissal jobb eredmények biztosíthatóak. A közösségteremtés egyik legjobb módja a 

kommunikáció. Néha úgy tűnik, hogy időigényes, esetleg konfliktusos a közös gondolkodás, 

de ebből minden résztvevő sokat tanul-ezt már Arisztotelész óta komolyan vehetjük.  

 

 

 

 

Budapest, 2009. július 

 

 

 

A Szerzők 
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BEVEZETŐ 
 

 

 

E témában viszonylag kevés mű jelent meg, talán azért is, mert ez az alapvetően a 

menedzsment irodalomra támaszkodó téma sok esetben távol állt a közigazgatási vezetők 

gondolkodásmódjától, a szervezeti kultúrától. Jelen munkánk ötvözni szeretné a köz- és 

versenyszféra ismeretanyagát és közérthető módon, a gyakorlatba átültethető ismereteket 

szeretne megosztani az Olvasóval.  

 

Felmerülhet a kérdés, hogy az üzleti (business) igazgatásnak –különösen az eltérő kultúrájú, 

történelmi sajátosságú amerikai nézeteknek- a közigazgatásban történő elterjesztése lenne a 

gyógymód a közigazgatási hatékonyság növelésére? A választ az OECD országok körében 

2005-ben készült felmérés is megadja: a vizsgált országok kétharmadában sikertelen volt a 

versenyszféra módszereinek közigazgatásba történő átültetése, az állami kiadások nem 

csökkentek, növekedett az állam társadalmi szerepvállalása.  

 

Ez a megállapítás Magyarországon is bekövetkezhet a közigazgatás szoros politikai 

alárendeltsége miatt. Már az 1990-es években szóba került a közigazgatási hatékonyság 

kérdése, de a modernizáció elmaradt, többek között azért, mert máig kidolgozatlanok a 

közigazgatási hatékonyság mérésének módjai, mutatói (nem csak nálunk, Amerikában is). A 

kormányzat közpénzből finanszírozza tevékenységét, politikai ellenőrzés mellett. A 

finanszírozási rendszer tehát nem a mérésen alapuló hatékonyság kritériumához, hanem 

politikai követelményekhez igazodik, a piac, a társadalom értékelő hatása nem érvényesül. A 

piaci szemlélet átvétele az erősek támogatását, a gyengék kiszolgáltatottságát eredményezné, 

ami ellent mond a demokratizmus elvének – fogalmazott Dr. Lőrincz Lajos (Dr. Lőrincz 

Lajos: A kormányzás modernizációja. Magyar Közigazgatás 2006/11. szám). 

 

Mindezek ellenére törekedni kell a költségek racionalizálására, a teljesítmény mérésére, 

növelésére, az állampolgárok igényeinek magas színvonalú kielégítésére, új igazgatási 

technológiák, szemléletmód, új személyi- és szervezeti képességek fejlesztésével. Erre tesz 

kísérletet az Államreform Operatív Program keretében 2009-től elinduló projekt: 

„Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” címmel, amelyben a szerző párosnak is van 

alkalma tanácsadói támogatást adni és kíváncsian várjuk az eredményeket. 

 

A szervezeti teljesítmény növelése a közigazgatási szerveknek ajánlott, de ma még nem 

létfontosságú, hiszen a működési forrásaik legtöbb esetben függetlenek az elvégzett feladat 

mennyiségétől. A racionális feladat- és ügyintézés alapú gazdálkodás, az illetmény 

teljesítmény-arányos emelése előnyökkel járna. Megállapítható, hogy nincs összefüggés input 

és output között sem egyéni, sem szervezeti szinten. A szemléletváltás a hatósági központú 

közigazgatásból a szolgáltató típusú közigazgatás felé mára már nem lehet kérdés. Most azt 

igyekszünk átgondolni, hogy az önkormányzatok, a polgármesteri hivatalok szintjén milyen 

lehetőségek vannak a szolgáltatás színvonalának emelésére, a hatékony szervezeti működés 

kialakítására, fejlesztésére.  

A közigazgatás működési hatékonyságának növelése érdekében az alábbi szempontok 

figyelembe vétele szükséges: 

a) a stratégiai tervezés, a stratégiai szemlélet, a szervezeti teljesítményértékelés és 

feladat-monitoring bevezetése 

b) a társadalom bevonása a döntés-előkészítés folyamatába 

c) az ügyfélközpontú működés erősítése az ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztésével 
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d) az elektronikus közigazgatás megvalósítása 

e) a költség-haszon elemzésből, a minőségirányítási- és folyamatszabályozási rendszerek 

fejlesztéséből adódó előnyök kihasználása 

f) a köztisztviselők tudásának kompetencia-alapú fejlesztése, a teljesítményhez 

kapcsolódó illetmény- és motivációs rendszer kialakítása 

g) a közigazgatási kommunikáció erősítése, az átláthatóság biztosítása. 

 

 

A fentiek közül a stratégiai tervezés és stratégiai szemlélet kialakításához, fejlesztéséhez 

kívánnak segítséget nyújtani a könyv szerzői. 
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I. rész: A STRATÉGIAI VEZETÉS ELMÉLETE 
 

 

1. fejezet: Változás – stratégia – menedzsment 
 

 

Hérakleitosz óta tudjuk, hogy „minden változik”. 

 

A változás minden szinten érint minket: egyéni, szervezeti, nemzeti. Ezért járjunk nyitott 

szemmel, elemezzük, értsük meg a folyamatokat és készüljünk fel, irányítsuk hatását 

amennyire csak lehet számunkra kedvezően.  

A szervezetek életében a szervezeti változtatások a stratégia-alkotás és megvalósítás, azaz a 

stratégiai menedzsment szintjén jelennek meg. 

 

 

 

1/1. Stratégiai vezetési alapfogalmak: 
 

Stratégia: Maga a stratégia kifejezés a görög stratos szóból ered, ami hadsereget jelent. A 

stratégák az ókorban hadvezetők voltak, a stratégia pedig hadjáratok és háborúk vezetésének 

tudománya. Majd a kifejezés a XX. század második felében az üzleti életben is megjelent, 

miután a vállalatok között egyre élesedő verseny a piacokat csatatérré változtatta. Míg a 

harcászatban a különböző fegyvernemek és csapatok összehangolt akcióira, a piacon az egyes 

vállalati funkciók, területek, cselekvési programok összehangolására van szükség a győzelem, 

siker elérése érdekében. Az analógiát tovább erősíti, hogy a harcok kimenetelét mindig is 

befolyásolta a terep adta lehetőségek kihasználása (pl. a hegyvidék védelmet ad), a vállalatok 

is azokon a területeken erősítik magukat, ahol erősebbnek tűnnek versenytársaiknál. Ebből 

következően a stratégia jelenti a kitűzött cél elérésének átfogó tervét. 

 

Stratégiai vezetés: olyan folyamat, amelynek során a szervezet célokat tűz ki és olyan 

akciókat határoz meg, amelyek segítségével adott időtartamon belül a célok elérhetők. Majd 

végrehajtja az akciókat és folyamatosan értékeli az eredményeket. Úgy is mondhatjuk, hogy 

egy elemző gondolkodás, akciók tervezése és erőforrások rendelkezésre bocsátása az akciók 

végrehajtásához. A stratégia kialakításához készített elemzéseket, a stratégia kidolgozását és 

megvalósítását együttesen stratégiai menedzsmentnek is nevezzük. 

 

Stratégiai tervezés: olyan folyamat, amelynek során a vezetés általános, hosszú távú célokat 

és konkrét rövidebb távú teljesítménycélokat határoz meg, majd olyan akciókat dolgoz ki, 

amelyek segítségével a célok elérhetők. 

 

 

1/2. Önkormányzati működési kategóriák: 

 

A közigazgatásban nincs a klasszikus értelemben vett „termék”. A működés eredménye 

sokféle lehet, amelyek a szervezeten kívül, a település működésében hasznosulnak. Ezért 

hajlamosak vagyunk arra, hogy a teljesítmény mérésekor arra hivatkozzunk, hogy ez nem is 

megfogható, mérhető. A jog által körülbástyázott, „a pontosan ezt kell tenned” szabálynak 

megfelel a működésünk és itt, a bürokratizmusnál meg is állunk.  

A működés áttekinthetővé tételét a következő kategóriák segítik:   
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Működési irányok:  

a) alapműködés: a szervezet elsődleges rendeltetését jelenti, azaz az önkormányzat által 

szervezett, működtetett, felügyelt közszolgáltatások tartoznak ide (pl. a hatósági 

feladatok). 

b) kiszolgáló működés: az alapműködés és a menedzsment érdekében szükséges szakmai 

és technikai feltételeket szolgáltatja (pl. a személyzet, pénzügyek). 

c) menedzsment működés: az összműködést, a célkövetést és a változó külső 

körülményekhez való igazodást biztosítja (pl. a testületi és a hivatali munka).  

 

Az önkormányzat teljesítményeit e három irányban kifejtett tevékenységek együttesen 

határozzák meg. 

 

Tevékenységi területek:  

a) településpolitika 

b) településfejlesztés  

c) közszolgáltatások menedzselése 

d) gazdálkodás, vagyonhasznosítás, vállalkozás 

e) hatósági feladatok 

f) szervi, kiszolgáló tevékenység 

g) önkormányzat menedzsment 

 

Funkciók: az azonos vagy szorosan összefüggő célú és tárgyú feladatok összessége. 

- alapfunkciók: önkormányzati alapintézmények működése (pl. testületi szervek működtetése, 

vezetők választása, önkormányzati választások stb.), térségi és településrendezési funkciók, 

helyi gazdaság fejlesztése (pl. vállalkozásélénkítés, idegenforgalom, turizmus), 

közszolgáltatások (pl. bölcsődei – óvodai – iskolai ellátás, orvosi ellátás, közutak, 

közbiztonság), hatósági és közigazgatási szolgáltatások (pl. anyakönyvi ügyintézés, 

szabálysértés, adó ügyintézés) 

- kiszolgáló és feltétel biztosító funkciók: személyügyi funkciók (hivatali munkatársakhoz 

kapcsolódó HR feladatok), pénzügyi funkciók (pl. költségvetés készítése, végrehajtása, 

beszámoló), vagyongazdálkodási és vállalkozási funkciók, jogszolgáltatási funkciók, 

információellátás, ügyvitel, belső védelem (pl. munkavédelem, vagyonvédelem), 

- menedzsment funkciók: stratégiai és tervezési funkciók (pl. általános- és funkció stratégiák, 

célprogramok), döntési- és szabályozási funkciók (pl. testületi-, vezetői-, bizottsági 

döntéshozatal), operatív irányítási funkciók (vezetői értekezlet, szerződéskötés, utalványozás, 

kiadmányozás), ellenőrzési és felügyeleti funkciók (pl. belső ellenőrzés, külső szervek 

beszámoltatása), együttműködés és általános képviselet, tájékoztatás/közönség-

kapcsolat/arculat, igazgatásszervezési funkciók (szervezetrendszer gondozás, technikai 

eszközrendszer biztosítása)  

 

Feladatok: az adott szerv felelősségi körébe tartozó cselekvések összessége, amelyeknek jól 

meghatározható eredménye van, mérhető, minősíthető (pl. határozat, tájékoztatás). 

 

Munkafolyamatok: a feladat teljesítését szolgáló tevékenységek láncolata.  

 

Tevékenységek: a munkafolyamat elemei. 

 

Hatáskörök: a feladat jogi szempontból értelmezett része, amely meghatározza a címzett 

jogait és kötelezettségeit. 
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A funkciók- és feladatok elemzését elengedhetetlennek tartjuk mind a stratégiai menedzsment 

keretében folyó szervezet- és folyamatfejlesztési feladatok meghatározása, mind pedig a 

teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálata során. Az elemzés technikája gyakran túlmutat 

a belső erőforrások lehetőségén, így igényli külső tanácsadó, folyamatszabályozó 

igénybevételét.  

 

1/3. A helyi önkormányzati menedzsment 
 

Mint ahogy azt már említettük, az önkormányzatoknak három, egymást feltételező működése 

van, amelyek együttesen határozzák meg az önkormányzat teljesítményét: alapműködés, a  

kiszolgáló/feltétel-biztosító működés és a menedzsment működés.  

A menedzsment működés tehát az önkormányzati működés egyik fő iránya, amelyben 

szerepet játszó strukturális és működési tényezőket a McKinsey féle „7S”-modell, majd 

ennek továbbfejlesztéseként létrejövő „8S”-modell mutatja be. A változó körülményekhez 

való sikeres alkalmazkodáshoz tehát az alábbi elemek összhangjára van szükség: 

 
1. ábra: A 7-S modell  
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ment 

Önkor- 

mányzati 

értékrend 
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2.ábra: 8S-modell 

 

A 8S-modell bemutatása arra irányítja a figyelmünket, hogy a jövő építésének, a tartós 

sikernek, a stratégia megvalósításának a fent látható 8 elem együttműködése a feltétele. 
Azaz a következőkre van szükség: 

- az állandó megújulás, a tanulás, az új ötletek átgondolása és megvalósítása 

- nagy tudású szakemberek hatalommal való felruházása 

- mentori, edzői kapcsolatokon alapuló vezetés 

- valódi munkacsapatokon alapuló munkaszervezés 

 

A 8S- modell egy lehetséges minta, amely alapján minden önkormányzati vezetés 

kialakíthatja a saját menedzsment modelljét, amely segíti a problémákat rendező, rendszerező 

gondolkodási séma mentén a működés tudatos, rendszeres átgondolását. 

Összhangban 

működő csapatok 

(Synergistic teams) 

Munkatársak 

(Staff) 

Képességek 

(Skills) 

Rendszerek 

(Systems) 

Viselkedési 

formák, stílus 

(Style) 

Szervezet 

(Structure) 

Közös értékek 

(Shared values) 

Streatégia 

(Strategy) 
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Milyen az igazán jó önkormányzat? 

 

Thomas J. Peters és Robert H. Waterman 1982-ben kiadott könyvében (In Search of 

Excellence) 62 magáncéget vizsgált meg abból a szempontból, hogy mitől sikeresek a legjobb 

cégek és nyolc egymással összefüggő sikerkritériumot találtak. 

Közel hasonló eredménnyel zárult Palo Alto által vezetett amerikai kutatás is a helyi 

önkormányzásra vonatkozóan. 

A nemzetközi kutatásokat összehasonlítva a magyar helyi közigazgatási szerveknél végzett 

kutatással (1994-ig, közel 100 önkormányzatnál szerzett tanácsadói tapasztalat alapján), a 

következőket állapíthatjuk meg: 

 

 

 

Peters-Waterman/Palo Alto-i sikertényezők 

 

 

ÉRTÉK-VEZÉRELTSÉG 

 

POLITIKAI STABILITÁS 

 

SZEMÉLY-ORIENTÁLTSÁG 

 

POLGÁRKÖZELISÉG 

 

AUTONÓMIA ÉS VÁLLALKOZÓ SZELLEM 

 

AKCIÓ-ORIENTÁLTSÁG 

 

KÜLDETÉS-CÉLOK-KOMPETENCIA ÖSSZHANGJA 

 

STRUKTURÁLIS SZERVEZETTSÉG 

 

TÖRVÉNYESSÉG 

 

GAZDASÁGOSSÁG 

 

 

 

A magyar közigazgatási szakemberek által felvetett sikertényezők 

   

 

 

 

Megjegyzés: A vastagon jelölt elemek a közös elemek. 

 

 

3. ábra: A helyi önkormányzatok sikerkritériumai 
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Az önkormányzati menedzsment problémái egy meglevő, és egy kívánatos és reális állapot 

közötti eltérést mutatják. Az ún. „gyökérproblémákat” a következő csoportosítás keretében 

vesszük számba: 

 

Értékek 

Jelenleg a társadalmi, politikai, gazdasági és így a közigazgatási értékzavar állapotában 

vagyunk. Fontos lenne az értékek meghatározása, tisztázása, közös választás után azok 

megvalósítása. Az értékek válaszolnak arra, hogy miért egyik megoldást válasszuk a 

másik helyett, miért így viselkedjünk és ne úgy stb. Az értékrendszer egy kívánatos világ 

tulajdonságait írja le. A tudatos értékrend kialakításánál szem előtt kell tartani a 

szolgáltató jelleg erősödését, a polgár közeliséget, a képzett és depolitizált közszolgálat 

iránti igényt, a hatékony és gyors munkavégzést. 

 

Stratégia   

A hosszú távú gondolkodást az önkormányzatoknál is számos tényező nehezíti, lassítja. 

Úgy gondoljuk, hogy ennek ellenére az önkormányzatoknál dolgozók többsége elfogadja 

a stratégiák szükségességét az operativitás mellett. A gondolkodásmód megerősítéséhez 

metodikai, pénzügyi, intézményesített támogatás is szükséges, amely lassan-lassan 

elindul. 

 

Feladatrendszer 

A céloknak, feladatoknak és a megoldásukhoz rendelt erőforrásoknak a szolgáltatásokból 

kell kiindulnia. Ennek alapján értékeljük a teljesítményeket, a működés gazdaságosságát, 

hatékonyságát. A feladatok számbavétele és folyamatos felülvizsgálata adhatja az alapot 

a további munkák tervezéséhez, végrehajtásához. 

 

Struktúra 

A működési hatékonyságnak kell lennie a rendezőelvnek a rugalmas struktúra 

kialakításánál, nem pedig személyes vagy hatalmi érdekeknek. A folyamatszabályozott 

rendszerek a változásokhoz való alkalmazkodást is elősegítik.   

 

Kultúra 

Sokszor tapasztalható, hogy a közigazgatásban a szervezeti kultúra jelentőségét, az abból 

adódó lehetőségek kihasználását nem ismerjük fel. Célszerű lenne a szervezeti kultúra 

feltárása, hatásainak megismerése, használatának tudatossá tétele nem csak a változások 

bevezetésekor. 

 

Emberi erőforrás 

A legfontosabb működési és sikerfeltétel az emberi erőforrás. A professzionális 

személyzeti menedzsment kialakításához szükséges, hogy a személyügyi specialisták, 

generalisták a stratégiai menedzsment részét képezzék és a teljesítmény követelmények 

mellett biztosított legyen a tudásmenedzsment.  

 

Működési hatékonyság 

A működési hatékonyság a folyamatok szervezettségén, technologizáltságán keresztül 

mérhető le. Ennek alkalmazása még nem jellemző a közigazgatásban, de kézzel fogható 

eredményeket várhatunk tőle. 
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Információtechnológia 

Az informatikai fejlesztés jelentőségét már felismerte a központi-és helyi igazgatás.  

Azonban gyenge az összekötés a felhasználói, a szakmai és a számítástechnikai realizálás 

között. 

 

Szabályozás 

A szabályzatok indokoltsága, teljessége, konzisztenciája, minősége változatos képet 

mutat. Azonban általánosságban érvényes a civil szféra bevonásának igénye a 

szabályozás előkészítésébe.  

 

Menedzsmentfejlesztés 

Erősödik a téma jelentősége, változni kell a szemléletnek, bővülnie kell a szükséges 

ismereteknek azért, hogy a közigazgatási vezetők be tudják tölteni a fejlesztési stratégiák 

kialakításánál a kezdeményező, katalizáló összefogó, vagy a közreműködői szerepet. 

 

 

 

 

 

 

2. fejezet: A stratégiai vezetés folyamata és módszerei 

 
 

 

2/1. A helyi önkormányzat stratégiai menedzsmentje 
 

Mint ahogy azt már korábban fogalmi szinten meghatároztuk a stratégiai menedzsment olyan 

vezetést jelent, amikor a szervezet minden erejét és képességét a stratégiai célok 

megvalósítására mozgósítja. Így jelenti a stratégiai tervezési, ellenőrzési, ösztönzési és 

szervezetfejlesztési folyamatokat, kapcsolatot teremt az operatív és stratégiai 

- döntéshozatali folyamatok, 

- működési folyamatok (végrehajtás), 

- feltételek (erőforrások) és 

- rendszerek (információáramlás, struktúra, szabályozás) között. 

 

 

A stratégiai menedzsment már az irányítási igényeken (elvárás, szabályozás, ellenőrzés stb.) 

felül szervezetfejlesztési igényekkel is foglalkozik, amelynek révén a szervezeti képességek 

alkalmazkodnak a folyamatosan változó környezeti elvárásokhoz. Tehát a szervezet 

egészének átalakulásával kell válaszolni a környezeti kihívásokra. 

 

A stratégia szükségszerűségét felvető viták hátterében egyszerűen az áll, hogy más az 

operatív működés/ember logikája, viselkedése, értékrendje stb., mint a stratégiai 

működésé/emberé. Ezért a stratégiával szembeni ellenállás kezeléséhez is segítséget nyújt az 

eltérő működési sajátosságokat szemléltető ábra:  
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STRATÉGIAI MŰKÖDÉS ÉS 

MENEDZSMENT 

OPERATÍV MŰKÖDÉS ÉS 

MENEDZSMENT 

Hosszú távban gondolkodik 

 

Az alternatív választási lehetőségeket 

keresi, fejlesztő 

 

A politikai értékek által vezérelt 

 

A szervezeti változások, folytonossági 

„szünetek” során kap szerepet, fejlődik 

 

Számára a környezet a meghatározó 

 

Kifelé tekint, a hatásra összpontosít, 

rugalmasságra törekszik 

 

A közösség szervezeteinek hálójára figyel, 

abban értelmezi magát 

 

A funkciók/feladatok közötti 

összefüggéseket nézi 

 

A bizonytalanságra érzékeny, azt tudatosan 

kezeli 

Rövid távban gondolkodik 

 

A folytonosságra, a működési mód 

fenntartására törekszik, működtető 

 

Szakmai követelményekre koncentrál 

 

A működés folytonosságát feltételezi 

 

 

Számára a szervezet maga a meghatározó 

 

Figyelmét adott tevékenységre koncentrálja, 

stabilitásra törekszik 

 

A szervezet határain belül marad, csak arra 

korlátozza figyelmét 

 

Meghatározott funkciókra/feladatokra 

koncentrál 

 

A folytonosság bizonyosságát feltételezi 

 

 

4. ábra: A stratégiai és az operatív működés sajátosságai 

 

 

Az önkormányzat kétarcú szervezet, mert egyszerre kell érvényesítenie a politikai érdekeket 

és a szakmai kivitelezést. 

A politikusok a választások során elhangzott ígéretek, változások beteljesülését, valamint 

ezeknek az eredményeknek a megtartását (újraválasztás) várják a jövőalkotás, a társadalmi 

igények figyelembevételével történő megoldások kidolgozásának, végrehajtásának és 

értékelésének folyamatától. Ezért a két fogalom, „stratégia” és „politika” nem 

elválaszthatóak egymástól. 

 

Az önkormányzati működés rendszere funkciókból és az azokba tarozó feladatokból épül 

fel. Minden feladathoz egy megvalósító folyamat rendelhető, amely tevékenységekből épül 

fel.  Az egyes tevékenységfajták a jogszabályok alapján bizonyos szervekhez, szervezeti 

pozíciókhoz köthetők, ezek a hatáskörök. Mindezek együttesen biztosítják az önkormányzat 

működését. 

 

 

A stratégiai vezetés (menedzsment) alapproblémája a változó környezethez való sikeres és 

hosszú távú alkalmazkodás  

- a szervezet rendelkezésére álló erőforrások segítségével, 

- a szervezet alapfeladataira, hosszú távú jövőjére összpontosítva, 
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- a szervezeti folyamatok, a szervezeti viselkedés kereteit kijelölve, 

- tudatos változást megvalósítva az erőforrásokban, a szervezeti felépítésben és a 

vállalati kultúrában. 

 

Kutatások bizonyítják, hogy a szervezeteknek a változásokra adott válaszai két tényezőtől 

függenek: 

- a vezetés (menedzsment) színvonalától, minőségétől, nézetrendszerétől, 

kockázatviselő hajlamától, vagyis a vezetés minőségétől, valamint 

- a szervezetben levő tudás, képességek, innovativitás, rugalmasság, azaz a szervezet 

sajátos képességeitől, kompetenciáitól. 

 

Ezért tartjuk fontosnak, a stratégiai vezetés kialakítását fejlesztését a közigazgatásban is. 

 

A stratégiai működés során az alábbi menedzsment szerepek várnak az önkormányzat 

vezetőire: 

 

- Polgármester: Koordináló, kompromisszumsegítő, konfliktuskezelő szerep, a 

választások után kialakított általános/alap stratégia képviselete, előterjesztése. 

- Jegyző: Szakmai, jogi felelősség, hivatali koordináció, kiinduló adatok biztosítása, 

korlátok/ellentmondások jelzése, véleményezés, tanácsadás, célok-operatív és 

stratégiai működés-prioritások illeszkedésének vizsgálata, kezdeményező szerep, a 

tervezés átfogó rendszerének működtetése. 

- Középvezetők: A hivatali részvétel operatív szervezői, programkidolgozó szerep, az 

átfogó és funkció stratégia összehangolásának fő szakmai felelősei. 

- Intézményvezetők: Közreműködés, véleményezés, kidolgozás, adatok biztosítása a 

szükséges mértékben. 

 

Úgy gondoljuk, hogy a stratégiai menedzsment működtetését jelentősen segíti a külső 

tanácsadók igénybevétele, mert objektív szakmai elemzéssel, technikákkal, értékeléssel, 

javaslattal, alternatívák összevetésével segítik az önkormányzat vezetésének munkáját. 

 

 

A stratégiai vezetés az önkormányzati működés minden elemét érinti: 

 

 

Célok ---------------------------Munkafolyamatok, célprogramok-----------------------Eredmények 

 

 

 

Elemek: 

 

- Személyzet (szervezeti kultúra, létszám, ösztönzési rendszer, teljesítménykontroll stb.) 

- Munkakörök (munkatartalom, munkafeltételek, jelentőség, önállóság stb.) 

- Szervezeti alapstruktúra (szervezetfejlesztés, szervezeti méret, munkamegosztás, 

koordináció stb.) 

- Vezetési rendszer (vezetési stílus, menedzsment szerepek, hatáskör delegálás, 

vertikális munkamegosztás stb.) 

- Feladatrendszer (kötelező/önként vállalt feladatok, feladat megoldási módok, 

feladatkövetés, nyilvántartás stb.) 

- Célrendszer (stratégiai tervezés, küldetés, célprogramok, eredményértékelés stb.) 
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- Munkatechnológia (Folyamatelemzés- és szabályozás, minőségi követelmények, stb.) 

- Információrendszer (informatikai stratégia, információ rendszerek, adatvagyon, 

kommunikációs rendszer, rendszerfejlesztés stb.) 

- Technikai eszközök rendszere (Információ- és irodatechnika, kommunikáció technika, 

munkaterek stb.) 

- Szabályozások rendszere (SZMSZ, ügyrend, ügyviteli- és folyamat szabályzatok, 

munkaköri leírások stb.) 

- Költségvetés (bevételek-kiadások, vagyon, gazdálkodási rend, vállalkozások, hitelek 

stb.) 

- Környezeti rendszer (gazdasági-, társadalmi-, politikai viszonyok, külső elvárások 

stb.) 

 

A stratégiai vezetés az a folyamat, amelynek során a szervezet célokat tűz ki és olyan 

akciókat határoz meg, amelyek segítségével adott időtartamon belül a célok elérhetők. Majd 

végrehajtja az akciókat és folyamatosan értékeli az eredményeket: 

 

 

5. ábra: A stratégiai vezetés folyamata 

Jövőkép 

Misszió 

Értékek 

Érdekek 

Célok 

 

 

 

Elemzés: pl.SWOT, STEP, 

benchmarking, akciótervezés 

 

Kreatív szint 

 

Módszertani, analitikus, 
racionális szint 

 

Kreatív szint 

 

Stratégiai tervezés 
 

Stratégiai vezetés 
 

Megvalósítás és 

ellenőrzés: akciók, 

változtatás, 

innováció, kultúra- és 

szervezetfejlesztés, 

kompetenciaépítés, 

szövetségek kötése, 

tudásmenedzsment, 

TQM, balanced 

scorecard 
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6. ábra: A stratégiai vezetés módszerei és összefüggései 
 

Lehetséges akciók 

 

Akciógenerálás (kreatív 

módszerek alkalmazása)  

Döntés: választás 

A megvalósítás 

feltételei 

 

Ütemezés, változtatás-

menedzsment, TQM, 

kompetenciaépítés, 

humánstratégia, kultúra-

és szervezetfejlesztés, 

innovációmenedzsment  

folyamatos értékelés, 

visszacsatolás,  

balanced scorecard, 

tudásmenedzsment,  

a változtatások  

meggyökereztetése 

Jövőkép 

 

misszió, 

célok 

Vezetői értékrend 

 

a jelenlegi szervezeti 

kultúra hatásai 

Társadalmi Felelősség 

 

kockázatviselők 

szempontjai 

Környezet 

 

lehetőségek és veszélyek, 
sikertényezők 

(forgatókönyvírás, 

becslések) 

Belső helyzet 

 

erősségek, gyengeségek, 

verseny- és megkülönböztető 

képességek (benchmarking) 
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A stratégiai menedzsment tevékenységek: 

 

a) Tervezés: célkitűzés, célelérés módszerei, elérendő eredmények rögzítése.  

 

b) Szervezés: melynek területei a munkaszervezés, szervezetépítés, folyamat- és 

működésszervezés, rendszerszervezés, önszervezés. 

 

c) Igazgatás: vezetési stílus, szervezeti kultúra, a vezetők társadalmi szerepvállalása... 

 

d) Döntés: feltételek, nehézségek, csapdák. 

 

e) Koordinálás: a különálló személyek, csoportok, szervezetek tevékenységének 

összefogása, összehangolása egy közös cél érdekében. 

 

f) Ellenőrzés: ami egyfajta információcsere, visszajelzés és az eredmények összevetése a 

célokkal, a motiváció alapja. 

 

g) Teljesítményértékelés: a folyamat alapja a teljesítmény megfigyelése és összevetése a 

tervekkel, az elvárásokkal, a szokásokkal, a normatívákkal. 

 

h) Tájékozódás és tájékoztatás: a hírek, adatok megszerzése, feldolgozása, 

feldolgoztatása, mérlegelése, továbbítása, a bennük levő lehetőségek megértése és 

hasznosítása, továbbá a motiválás legfőbb eszköze. 

 

i) Kiválasztás: az egyik legfontosabb vezetői feladat mindent megtenni azért, hogy a 

lehető legjobb munkatársakkal dolgozzunk.  

 

 

 

 

2/2. A Stratégiai tervezés: A stratégia és az akciók kidolgozása 
 

Mivel a változások gyorsak és kiszámíthatatlanok, ezért a stratégiai tervezésen és vezetésen 

belül egyre nagyobb hangsúlyt kap a változtatások kezdeményezésének és megvalósításának 

tervezése, valamint azoknak a kreatív módszereknek a keresése, amelyek segítségével minél 

több lehetséges cselekvési változatot, minél jobb döntéseket lehet hozni. 

 

A változtatás általános lépései:  

- a jövő elképzelése 

- tervezés 

- csoportépítés 

- ösztönzés 

- értékelés 

- visszacsatolás 

 

A stratégiai gondolkodás megerősítése kapcsán ki kell emelnünk, hogy annak sikere nagy 

mértékben függ attól, hogy sikerül-e a szakmai szempontoknak elsődlegességet kapnia a 

politikai szempontokkal szemben, valamint a valós igények kielégítése elsőbbséget kell hogy 

élvezzen a szervezeti érdekekkel szemben.  
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A módszeres tervezésről beszélve meg kell különböztetnünk azt a tervezést, amikor a 

szervezet hosszú távú terveket készít folyamatos, kiszámítható változást feltételezve a 

másik esettől, azaz a stratégiai tervezéstől. A stratégiai tervezés folyamatosan figyeli a 

szervezet kívánatos jövőbeli változási irányait és összhangba hozza ezzel az operatív 

működést. 

 

A stratégiai tervezés olyan folyamat, amelynek során a vezetés általános hosszú távú célokat 

és konkrét rövidebb távú teljesítménycélokat határoz meg, majd olyan akciókat dolgoz ki, 

amelyek segítségével a célok elérhetők. A stratégiai terveket azoknak a vezetőknek kell 

elkészíteniük, akiknek a részlege a stratégiai eredményt produkálni fogja. Csak így várható el, 

hogy minden vezető felelősséget érezzen a stratégiai feladatok teljesítéséért. 

 

A tervezés elemei: 

- a célkitűzés, 

- a célok eléréséhez vezető utak, módszerek meghatározása, 

- az elérendő eredmények rögzítése. 

 

A tervezés időtartamát tekintve lehet 

- hosszú távú terv (legalább 5 évre előre szól), 

- közép távú terv (2-4 év), 

- rövid távú terv (1 hónap). 

 

A tervezés jellege szerint lehet 

- stratégiai terv (a szervezet egészére vonatkozó), 

- taktikai terv (egy adott eredmény eléréséhez szükséges tennivalókat tartalmazza), 

- operatív terv (a végrehajtó egységek feladatait tartalmazó terv).  

 

A stratégiai tervezés a stratégia (dokumentum) és az akciók kidolgozását foglalja magában. 
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7.ábra A stratégiai tervezés folyamatmodellje 

ÉRTÉKEK TISZTÁZÁSA, 

ÚJ ÉRTÉKREND 

KÜLDETÉS MEGHATÁROZÁS 

KÜLSŐ 

(TELEPÜLÉSI) 

HELYZET, 

KÉNYSZEREK ÉS 

LEHETŐSÉGEK, 

IGÉNYEK, 

ELVÁRÁSOK 

MEGISMERÉSE 

BELSŐ (ÖNKOR- 

MÁNYZATI) 

HELYZET 

KÉNYSZEREK ÉS 

LEHETŐSÉGEK, 

ERŐSSÉGEK ÉS 

GYENGESÉGEK, 

ERŐFORRÁSOK ÉS 

KOMPETENCIÁK 

MEGISMERÉSE 

POLITIKAI 

FELTÉTELEK 

GAZDASÁGI 

FELTÉTELEK 

JOGI 

FELTÉTELEK 

TÁRSADALMI 

FELTÉTELEK 

MŰSZAKI 

FELTÉTELEK 

TERMÉSZERTI 

FELTÉTELEK 

 

 

 

 

ÉRTÉKEK 

KULTÚRA 

STRUKTÚRA 

SZEMÉLYZET 

KÉPESSÉGEK ÉS 

MŰKÖDÉSI 

RENDSZEREK 

 

A STRATÉGIA KULCSTERÜLETEINEK (TÉMÁINAK) 

MEGHATÁROZÁSA, PRIORITÁSOK KIJELÖLÉSE 

 problémadefiníció  

 elemzés 

 szempontok 

 értékelés 

 kiválasztás 

  

AZ ALAPCÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

FESZÜLTSÉGEK A FUNKCIÓBAN  

FUNKCIÓCÉLOK, KAPCSOLATOK 

 cselekvés    mérhető 

 konkrét    vonzó 

 időzített    reális 

 

  

STRATÉGIAI MEGOLDÁSI ALTERNATÍVÁK 
KERESÉSE, MEGHATÁROZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE, 

ERŐFORRÁS- ÉS FELTÉTEL ELEMZÉS, 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG, TERVEK ÖSSZHANGJA 

 alternatívák súlyok 

 értékelési   minősítési szempontok 

STRATÉGIAI DÖNTÉS, VÁLASZTÁS A STRATÉGIAI 

ALTERNATÍVÁK KÖZÜL 

KÜLSŐ 

KÖVETELMÉNYEK,AZ 

INTÉZMINYESÍTÉS 

FELTÉTELEINEK 

MEGHATÁROZÁSA 

(EGYÜTTMŰKÖDÉSI 

VÁLTOZÁSOK) 

BELSŐ 

KÖVETELMÉNYEK, AZ 

INTÉZMÉNYESÍTÉS 

FELTÉTELEINEK 

MEGHATÁROZÁSA 

(SZERVEZETI ÉS 

MŰKÖDÉSI 

VÁLTOZÁSOK) 

A STRATÉGIA ÖSSZEÁLLÍTÁSA 
(ALAPVÁLTOZAT, SPECIÁLIS VERZIÓK, 

MÉDIUMOK 
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2/2.1. A stratégia, mint terv 

 
A stratégia a célok elérésének eszköze. A jövőre irányuló cselekvést legáltalánosabban a 

szervezet küldetése határozza meg, amely a szervezeti stratégia része.  

A szervezet a küldetéssel definiálja létezése okát, mit nyújt a társadalomnak szolgáltatás vagy 

termék formájában. A közigazgatásban erre a jogszabályok adnak iránymutatást. 

A küldetés a stratégiai célokban konkretizálódik. 

A stratégia tovább bontható operatív tervekre, rövid távú akcióprogramokra, amelyek az 

operatív célok elérését szolgálják.  Ha az operatív célok mindegyike teljesül, akkor teljesül a 

stratégiai cél is. 

 

A stratégia kidolgozásának szintjei: 

1. Szervezeti stratégia, mint alapstratégia: a szervezet általános cselekvési irányaival 

foglalkozik, a működés/változás prioritásait, céljait határozza meg. 

2. Funkcionális stratégia: az egyes szervezeti funkciók működését írja le: egyrészt a 

funkció hatékony, optimális működtetését írja le, másrészt a változásokhoz történő 

alkalmazkodást leíró képességek fejlesztések az ügyfelek igényeinek magasabb szintű 

kielégítése érdekében. 

 

A stratégiai tervezés időhorizontja: 
Biztosan emlékeznek a szocializmus 5 éves terveire, amelyektől eltávolodva mára oda 

jutottunk, hogy minden szervezet a saját körülményei és elgondolásai alapján, a fő célok és 

jövőkép eléréséhez szükséges időre készít stratégiát. Az Európai Uniónak 7 éves tervezési 

ciklusa van, amelyet Magyarország is elfogadott pl. a Nemzeti Stratégiai Referencia Keret 

(ÚMFT) kidolgozásánál, amely az önkormányzatok tervezéséhez is kapcsolódik. 

Akármilyen időre is készítünk tervet, azoknak összhangban kell lennie a rövidebb távú – éves, 

féléves – tervekkel. A terv időhorizontját nem korlátozhatja a környezeti változások előre 

jelezhetősége sem, hiszen egy folyamatosan változó közegben kell döntéseket hoznia a 

vezetésnek. A jó stratégia éppen hogy jövőteremtő és nem passzív alkalmazkodó. A 

változtatást egy szervezetnél gyakran akkor kell elkezdeni, amikor – látszatra – arra semmi 

szükség sincsen.  

Az aktív változtatáshoz megfelelő mennyiségű és minőségű erőforrás is kell, amelyek 

kiépítésének ideje hozzáadódik a változtatás sikeres megvalósításának időtartamához.  

 

 

 
JÖVŐKÉP – MISSZIÓ - CÉLOK 

 

Jövőkép: egy adott időtáv végére elérhető kívánatos állapot. 

A jó jövőkép hosszú távú értékrendet fejez ki, olyat, amiért érdemes dolgozni, elérhető, 

lelkesít, jobb megoldások keresésére ösztönöz. A jövőkép olyan kreatív, színvonalas és bátor, 

mint amilyen a szervezet vezetése.  A jövőkép kialakítását célzó beszélgetések során nemcsak 

a jövőkép, hanem annak eléréséhez szükséges akciók, cselekedetek is körvonalazódhatnak, 

felmérhető, hogy milyen erőforrásokra lesz szükség a megvalósítás során. 

A jövőkép tervezettséget, kiszámíthatóságot visz a változtatási folyamatba, ez pedig 

megköveteli a változtatások sikerének esélyeit. 
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Misszió: a szervezet létezésének célja és oka. (Nem azonos a jövőképpel.) 

A misszió sokféle lehet, de általában igaz, hogy értéket fejez ki, amelyek között egyre 

hangsúlyosabb a munkavállalók és a társadalom számára felmutatott értékek (pl. teljesítmény 

alapú anyagi megbecsülés, minőségi szolgáltatások nyújtása). 

 

Stratégiai célok: azok a mérföldkövek, amelyeket a szervezetnek el kell érnie ahhoz, hogy a 

jövőképpel leírt állapotba kerülhessen. A célokhoz hozzá kell rendelni a szükséges időtávot és 

a megvalósításukért felelős egyént, munkacsoportot. Világosan, egyértelműen kell 

fogalmazni, mert csak így köthető majd hozzá akció. A kidolgozást a benchmarking 

módszerével (lásd későbbiekben) segíthetjük. A belső- és külső változások miatt 

megváltoztatható a jövőkép és a célok.  

 
A jó célkitűzés: 

- határozott, konkrét, 

- mérhető eredményeket fogalmaz meg, 

- megjelöli a célok elérésének határidejét, 

- kihívást jelent, de nem lehetetlen teljesíteni. 

 

 

 
ELEMZÉSEK, MÓDSZEREK 

 

A szervezet környezetének elemzése: 

Ahhoz, hogy ki tudjuk dolgozni a célok elérését támogató stratégiát, ismernünk kell azokat a 

lehetőségeket és veszélyeket, amelyeket a gazdasági, jogi, társadalmi környezet okozhat. A 

környezetelemzés tárgyát pontosan határozzuk meg: mi a fontos a szervezet működése 

szempontjából.  

A stratégia jövőorientált, ezért számolnunk kell a bizonytalansággal. A stratégiai elemzési 

módszerek azonban eltérően kezelik a bizonytalanságot. Ahhoz, hogy tisztában legyünk a 

környezettel, gondoljuk át annak általános (politika, gazdaság, társadalmi és kulturális 

tényezők közvetett hatása) és közvetlen elemeit (jogi környezet, lakossági igények, civil és 

más partnerek véleményének közvetlen hatása), amelyek befolyásolhatják a sikert vagy a 

kudarcot. 

A környezetelemzés legyen átfogó, részletes, széleskörű, hogy feltárhassuk a felszín alatti 

összefüggéseket is.  

 

Az elemzési folyamat során alkalmazható módszerek a közigazgatásban: 

  

1. STEP analízis: amely 4 szegmens mentén vizsgálja, hogy pozitív, vagy negatív 

irányban azok milyen hatással lehetnek a szervezet sikerére. Szegmensek: 

Sociocultural – Társadalmi, kulturális (pl. társadalmi és munkahelyi normák, demográfiai 

adatok, vállalkozói szellem) 

Technological – Technológiai (pl. K+F finanszírozás a GDP százalékában, 

információtechnológia és kommunikáció fejlettsége, szakemberállomány, működik-e az 

„életen át tartó tanulás” rendszere) 

Economic – Gazdasági (pl. infláció, kamatok, munkanélküliség, korrupció, energiaárak, 

költségvetés) 

Political/legal – Politikai/jogi területek (pl. politikai stabilitás, a pártok helyzete, a 

demokrácia mértéke, a kormányzat szerepe a gazdaságban) 
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Érdemes végiggondolni a begyűjtött információkból a tényezők közötti kölcsönhatásokat 

is. 

 

 

 

2. SWOT-analízis:  

 

 

SWOT-elemzés:  
Strengths = erősségek;  

Weaknesses = gyengeségek, fejlesztésre váró területek; 

 Opportunities = lehetőségek;  

Threats = fenyegetések, veszélyek 

 
 

 

 

 

 

 
ERŐSSÉGEK  

 

 

GYENGESÉGEK  

LEHETŐSÉGEK  

 

 

VESZÉLYEK  

 

 

 

Amikor komplex szituációkkal foglalkozunk, nem mindig van időnk az összes érintett 

témakör teljes feldolgozására. Ilyenkor jön segítségünkre ez a módszer, amelynek 

segítségével meghatározhatjuk azokat a kérdéseket, amelyeknek legnagyobb hatása van a 

problémára. 

 

Ezt a módszert kettős céllal lehet használni: 

A négy mező analízisével meg lehet határozni, hogy mit kell és mit nem kell megváltoztatni a 

probléma kapcsán. 

Mikor már eldőlt, hogy mi a változtatás fókusza, újra végig lehet gondolni a négy mezőt és 

így a megvalósítás lépéseihez tudunk értékes adatokat nyerni. 

 

Természetesen a technika finomításával az egyes mezőkben helyet foglaló fogalmakat is 

prioritási sorrendbe lehet állítani. A prioritás szempontja lehet a fontosság, vagy a sürgősség, 

illetve a projekt természetéből fakadó egyéb más döntési szempont. 
 

A makro környezet változásainak előrejelzésére használható módszereknek három csoportja 

van: 

- egypontos előrejelzések (pl. regresszió-és korreláció elemzés) 

- valószínűségekkel számoló előrejelzések (pl. a szimulációs módszerek) 

- a lehetséges jövőket leíró, szakértői becsléseken nyugvó előrejelzések 
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Ezúttal az általunk is ajánlott szakértői becslések módszerei közül az alábbi hat kreativitási 

technikáról szólunk részletesen, amelyek a következők (részletesen a Módszertani Melléklet 

részben):  

 

 

1. Brainstorming: Csoportos technika, amelyben adott szabályok között keresünk új 

ötleteket. Lépései: bemelegítő beszélgetés, az ötleteket papírra rögzítő személy 

kijelölése, a megoldandó probléma megbeszélése, ötlet-előállítás. A szabályok 

keretében arra törekszünk, hogy egyetlen ötletet sem kritizálunk, „szabad 

gondolkodás”, minél több és jobb ötlet elősegítése, ötletkombinációk alkalmazása. Az 

ötletek minősége attól függ, hogy kik vesznek részt a csoportban, mennyire kreatívak, 

kockázatvállalók és mekkora tárgyi tudással rendelkeznek. 

 

 

2. Nominálcsoport-módszer: A brainstormingnál strukturáltabb ötletgyártó technika. A 

probléma megoldására vonatkozó ötleteket mindenki saját maga gondolja végig és írja 

le. Majd kiscsoportos feldolgozással közös ötletlistában állapodnak meg. A csoportok 

minden ötletét nagy papírlapra gyűjtik és rangsorolják aszerint, hogy az eredeti 

problémára mennyire jó az adott megoldás. Az ötletelés ezzel a technikával akkor is 

elvégezhető, ha nem tudunk több kis csoportot alkotni.  

Az 1. és 2. módszer is alkalmas a várható változások vizsgálatára és a változáskezelési 

lépések feltérképezésére egyaránt.  

  

 

3. A Delphi módszer: elsősorban olyan terület előrejelzésére használható ahol 

statisztikai módszerek nem alkalmazhatóak az események bekövetkezésének 

elemzésére, mert pl. nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű adat, vagy azok nem 

számszerűsíthetőek. A módszerrel az a célunk, hogy egy-egy esemény 

bekövetkezésével kapcsolatban ismerjük meg egy szélesebb szakértői kör véleményét, 

ha lehet konszenzussal zárva. A szakértők becsléseiket kérdőívekkel adják meg, 

amelyeket összesítenek, kiszámítják a mediánt, valamint az alsó- és felső kvartiliseket. 

Majd ezeket visszacsatolják a szakértőknek – ha lehet a becslések indoklásával együtt 

- és újabb becslési körök következnek, amíg az adatok változatlansága vagy az 

eltérések csökkenése miatt azt az elemzők véglegesnek nem tekintik.   

 

 

 A Delphi technika alkalmazásának folyamata: 

a) A szervezeti sikert vagy kudarcot hozó közvetett, vagy közvetlen környezeti 

tényezők beazonosítása 

b) A tényezők jövőjével kapcsolatos események megfogalmazása 

c) Becslések meghatározása a módszerrel arra vonatkozóan, hogy az események 

mikor következnek be 

d) A lehetőségek és veszélyek azonosítása az előrejelzés alapján 

 

4. Forgatókönyv írás, szcenárió: a jövőről semmi nincs előre megírva a 

„Nagykönyvben”. Az, hogy egy adott ország, régió, terület jövője hogyan alakul, 

nagymértékben függ attól, hogy milyen döntéseket hoznak és hogyan cselekednek az 

adott terület szereplői. Az adott területre ilyenkor úgy tekintünk, mint egy „játéktérre”, 

ahol a fejlődés attól függ, hogy kik és milyen mértékben kooperálnak egymással, 
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mennyire érvényesül a lobby és így tovább. A döntésekben számos olyan elem van, 

amelyet nem tudunk modellezni. Fejlődési irányokat – és nem előrejelzéseket - tudunk 

azonosítani, amelyek érdemben különböznek egymástól, a szcenáriók ezeket az 

irányokat tárják fel. Az elkészült forgatókönyvek (legalább 2 forgatókönyv) a 

szervezeti környezet lehetséges jövőbeli állapotait leíró képek, történetek lehetnek, 

amelyek rávilágíthatnak a különböző jövőképek lehetséges előnyeire, hátrányaira.  

 

A forgatókönyv készítés folyamata: 

a) A vizsgált területen azon tényezők azonosítása, amelyek minőségében 

különféle változások következnek be. 

b) A rendelkezésünkre álló adatokból feltérképezzük a tényezők közötti 

összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Vizsgáljuk, hogy az alaphelyzetből milyen 

fejlődési irányokra van lehetőség. Csoportosítjuk azon tényezőket, amelyek 

hatnak a rendszerre és amelyek nem, ún. rendszeren kívüliek, illetve kiemeljük 

azokat az elemeket, amelyek befolyása nagy a vizsgált területre.  

c) Az adatok átváltoztatása a forgatókönyvek generálásához. 

d) „Nyers forgatókönyvek” előállítása, vázlatkészítés, amelyek tükrözik az egyes 

változatok logikáját és a fejlődési folyamat fő elemeit. 

e) A szcenáriók konzisztenciájának tesztelése: van-e esély a felvázolt fejlődési 

irányra, logikusan következik-e az a terület múltbeli és jelenbeli állapotából, 

vannak-e olyan érdekcsoportok, amelyek meghiusítják a fejlődés e verzióját. 

f) A forgatókönyvek megfogalmazása a felhasználási célnak megfelelően.    

 

 

5. Stratégiai konferencia: olyan csoportos kreativitási technika, amelynek keretében 20-

30 ember csoportmunkában kutatja a legsikeresebb stratégiai megoldásokat. Cél, hogy 

a résztvevők között hatékony együttműködés alakuljon ki az ötletek kidolgozása, majd 

a megvalósítás alatt is, ezzel párhuzamosan az elkötelezettség is erősödik a 

résztvevőkben. A módszer jól illik a részvételen alapuló, a „hatalommal és 

felelőséggel” felruházó vezetési stílushoz. A konferencia 3 szakaszban zajlik: 

 

a) a résztvevők a környezetben lejátszódó változásokat és azok várható irányait 

elemzik, 

b) majd a szervezet helyzetét, az abban bekövetkezett változtatásokat, a kívánatos 

jövőt beszélik meg. Ez utóbbi kiemelt kreativitás mellett folyik. 

c) Végül a kívánatos jövő eléréséhez szükséges akciók, változtatások feltárása 

történik meg.  

 

A módszer sikeres alkalmazásának feltételei: nyitottság, összetartozás, hasonló értékek 

képviselete, bizalom.  

 

 

A kreativitási technikák alkalmazásakor ne feledjük, hogy az egészséges feszültség jót tehet a 

kreativitási folyamatnak. Erre épít az alábbi két módszer:  

 

6. Az „ördög ügyvédje”-módszer: a munka során tudatosan szétszedjük, és több 

oldalról kritizáljuk a témában addig kialakított véleményeket. 
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7. A dialektikus nyomozás: szembeállítunk egymással két ellentétes nézetet képviselő 

személyt/csoportot és így próbáljuk felszínre hozni, megváltoztatni azokat az esetleges 

feltételezéseket, beidegződéseket, amely a jövő szempontjából már nem érvényesek. 

 

 

 

 

A szervezet elemzése: 

 
A környezet hatásainak vizsgálata mellett a szervezet maga is sokat tud tenni a stratégiai 

célok megvalósulásáért. Alakíthatja a termék, szolgáltatás minőségi jegyeit, változtathat a 

szervezet struktúráján és a szervezeti kultúrán. Ha a stratégiára úgy tekintünk, mint ami 

lehetővé teszi a változó körülményekhez történő alkalmazkodást, akkor olyan adottságokra 

kell támaszkodnunk, amiben a szervezet erős és egyúttal kezelni kell a szervezet gyenge 

pontjait is. Az erős és gyenge pontok felderítése a szervezeti diagnosztika keretében történik. 

A diagnosztika mellett meghatározzuk azokat az erőforrásokat és kompetenciákat, amelyek a 

siker zálogai lehetnek. Az erősségek és gyengeségek adódhatnak a szervezettel szemben 

támasztott elvárásoknak való megfelelés képességéből, valamint abból, hogy mennyire és 

hogyan tudjuk kihasználni az adódó lehetőségeket és hogyan kezeljük a veszélyeket. 

Vizsgálnunk kell tehát azt, hogy –akár a többi önkormányzathoz képest is – milyen módon és 

mértékben szolgáljuk ki ügyfeleink igényeit, mennyire elégedettek szolgáltatásainkkal. 

Eközben vizsgálnunk kell azt is, hogy hol és hogyan épülnek be a szolgáltatásainkban, 

termékeinkbe azok a jellemzők, amelyek az ügyfelek felé értéket közvetítenek.   

 

 

A belső helyzet elemzésének technikája a korábban már bemutatott SWOT-elemzés, amellyel 

a szervezet erős és gyenge pontjait, jövőbeli kilátásait vizsgáljuk elemezve az erőforrásokat és 

képességeket. 

 

 

 

Az erőforrások elemzése 

 

Erőforrások alatt értjük a gépeket, a technológiát, a pénzügyi forrásokat, az emberi 

erőforrásokat és kompetenciáikat, valamint ez utóbbi kiépítésében fontos szerepet játszó 

szervezeti kultúrát. 

 

A stratégiai előnyt az alapvető kompetenciák biztosíthatják. Ezek olyan képességek, amelyek 

javítják a minőséget, a költségeket és esetleg a saját szervezetünk ettől több mint más 

önkormányzatok. Ezek gyakran a tevékenységek speciális összekapcsolásából, vagy az egész 

tevékenységi háló speciális szerkezetéből állnak. Az elemzés során vizsgálnunk kell az 

erőforrásaink meglétét, vagy éppen hiányát, azok minőségét, fejlesztésének lehetőségét, az 

egyedi képességeket stb. 

 

 

 

A szervezeti kultúra elemzése 

 

A szervezeti kultúra nem egy objektív, mérhető tényező, hanem a szervezte tagjai által 

közösen elfogadott értékek, normák és standardok, hitek, szándékok. 
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A kultúra alapján határozzák meg, hogy a szervezet milyen szerepet tölt be a társadalomban, 

mi célból működik. A kultúra az egyén számára identitást ad: a munkatársak érezhetik, hogy a 

szervezethez tartoznak. A kultúra összetevői a szervezethez, az azt körülvevő világhoz és az 

egyénhez köthetők.  

A szervezet kultúrával kapcsolatos tulajdonságai: 

a) az innováció és a kockázatvállalás szintje 

b) a részletekkel való törődés 

c) az eredményorientáció 

d) a humán-orientáció 

e) a csoport-orientáció 

f) az agresszivitás 

g) a stabilitás 

 

A stratégia szempontjából az a fontos, hogy a szervezeti kultúra mennyiben támogatja, vagy 

hátráltatja a változásokat. 

A szervezeti kultúra kifejeződik rutinokban, rituálékban, történetekben, szimbólumokban, a 

hatalmi szerkezetben, a szervezeti struktúrában és az ellenőrző, ösztönző rendszerekben. A 

kultúra akkor jelentheti a szervezet erősségét, ha  

h) a szervezethez való tartozás motiváló erővel bír 

i) a célok elérése erős összetartó erőt követel 

j) fontos, hogy a tevékenységet bizonyos normák és minták szerint hasonló 

módon hajtsák végre a szervezet különböző pontjain 

 

 

 

Jéghegy-modell (Kees Heijden-től származik): a környezet hatását egy jéghegy struktúrájában 

jeleníti meg. A jéghegy felszín felett látható csúcsát azok az események adják, amelyek 

hatnak a szervezetre, hozzájárulnak a sikerhez, kudarchoz. Ezek döntően a struktúra elemei. A 

tényezők nem sorolhatók kategóriákba, mert sűrű kapcsolati háló köti őket össze. A változók 

számszerűsíthetőek is. 

A rejtett, a sikert hordozó tényezők a kulcskompetenciák a felszín alatt vannak, nehezen 

másolhatók. Ezek az elemek döntően a kultúra elemei. 

Bizonyos kultúra típusok bizonyos struktúra típusokkal együtt jelennek meg, egymást 

erősítik. Az esetleges eltérések működési problémákhoz vezethetnek.  
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8.ábra  Szervezeti jéghegy  

 

 

Az elemzés folyamata:  

a) A működést befolyásoló, fontos események meghatározása 

b) Az események mögött álló trendek feltárása 

c) A trendek változói között fennálló oksági kapcsolatok azonosítása 

d) Az egyes tényezők közötti kapcsolati háló felrajzolása 

e) A jövőre vonatkozó előrejelzés elkészítése a kapcsolati struktúra alapján 

 

 

 

A minőség elemzése 

 

A minőség több összetevő függvénye. Ismernünk kell, hogy melyek az ügyfeleink számára 

fontos igények, melyek a jogszabályok (hazai és EU-s) által megkövetelt elvárások stb. A 

közigazgatási ügyintézés milyensége a szolgáltató állam értékmérője. Az állampolgári 

elégedettségnek egyre nagyobb szerepe kell, hogy legyen a folyamatok, eljárások 

átalakításában, így időben rövidebb, rugalmasabb, átláthatóbb, költséghatékony megoldásokra 

kell törekedni.  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. 

Törvény (Ket.) ugyan megteremti az elektronikus ügyintézés és tájékoztatás jogi kereteit de 

maga az alkalmazás,  az informatikai struktúra és a pénzügyi feltételek hiánya miatt ez a 

folyamat lelassult. 

A közigazgatásban is számos szervezet vezetett be minőségirányítási rendszereket, amelyek 

gyakran tovább bonyolították a bürokratikus ügyintézési folyamatokat. A sikertelenség oka az 

volt, hogy a különböző eljárásrendek, folyamatok átalakítása a rendszer bevezetésével együtt 

nem történt meg, így a szervezeti teljesítmény nem nő, hanem sok esetben csökken. Az 

Európai Unióban ismert másik megoldás a CAF (Common Assessment Framework, azaz a 

Közös Értékelési Keretrendszer) sem hozott átütő eredményeket.  

Célok, folyamatok, 

pénzeszközök, 

szervezeti 

felépítés,politikák, 

technológia 

Hiedelmek, attitűdök, érzések, percepciók,  

értékek, informális kapcsolatok, 

csoportnormák 

Döntően a struktúra 

elemei 

Döntően a kultúra elemei 
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A szervezeti struktúra elemzése 

 

 

A struktúra kapcsán megvizsgálhatjuk, hogy lehetővé teszi e struktúra a gyors 

alkalmazkodást, hatékonyan kapcsolódnak-e a szervezet egyes tevékenységei, összhangban 

van-e a szervezeti kultúrával, továbbá, hogy támogatja-e a fejlődést, fejlesztést stb. 

Mindezek alapján meghatározhatóak a struktúrából eredő előnyök és hátrányok. 

 

 

 
 

9.ábra Szervezeti struktúrából adódó előnyök, hátrányok 

 

 

 

 

Összegzés: 

  A fent felsorolt elemzések eredményeit összefoglalóan a SWOT keretben jeleníthetjük 

meg:  
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STRATÉGIAI DOKUMENTUM ELEMEI 
 
Az elkészült stratégiát célszerű dokumentálni. Ha ezt nem teszik, akkor nagyon határozottan 

kell annak látszania a vezetési tevékenységből, döntésekből. A dokumentumok tartalmazzák 

a környezetelemzés és szervezeti diagnosztika eredményeit, az egyes stratégiai alternatívákat 

és az elfogadott változat megvalósulásához vezető akciókat és programokat. Ez a 

dokumentum lehet a szervezeti stratégia, valamint a funkcionális stratégiák: pl. HR stratégia, 

Informatikai stratégia, ügyfél-stratégia, civil stratégia stb. 

A stratégiai dokumentum szerkezeti pontjai lehetnek: 

a) Bevezetés 

b) Vezetői összefoglaló 

c) Elemzések 

d) Jelen állapot 

e) Jövő állapot 

f) Pénzügyi terv 

g) Kommunikációs terv 

h) Függelékek 

 

 

 

 
A stratégiák (kb. 20-30 oldal terjedelemben) általános tartalmi elemei:  

1. Az önkormányzati alapértékek és küldetés: kiket és hogyan 

szolgál az önkormányzat és működése során mit tart a 

legfontosabb követelményeknek. (1 mondat – 1 oldal) 

2. Alapcélok és jövőkép: az önkormányzat legfontosabb 

működési területein (alapfunkcióiban) a legfontosabb 

problémáikat és a megjelölt időtávon belül elérendő állapotot 

mutatja be, minőségi (szöveges „képszerű” leírás, Jövőkép) és 

mennyiségi (számszerű, konkrét) jellemzőkkel. (kiemelt 

témánként max.  ½ oldal, összesen 4-5- oldal) 

3. Stratégiai irány: minden kiemelt működési területre 

bemutatni, hogy a kitűzött 1-2 alapcél hogyan, milyen módon, 

irányban, cselekedeteken keresztül haladva érhető el. 

(kulcstémánként ½-1 oldal, összesen 8-12 oldal) 

4. Szervezeti és működési változások leírása: milyen 

fejlesztési programokat (pl. új feladat megoldási módok, 

struktúra-fejlesztés, menedzsment rendszer, információs- és 

gazdálkodási rendszer stb.) kell végrehajtani annak érdekében, 

hogy a szervezet és a személyzet alkalmassá váljon az új 

stratégiai irányok követésére. (kb. 4-5 oldal) 

5. Személyzeti és szervezeti kultúra változások leírása: a 

stratégia megvalósításához szükséges szakmai és egyéb 

követelmények leírása a vezetés és a személyzet értékrendjére 

és viselkedésére vonatkozóan. (3-4 oldal) 

6. Feladatok és felelősségek leírása: az érdekeltek szerinti 

lebontásban meghatározni, hogy kinek mi a dolga a stratégia 

gyakorlatba ültetése érdekében, annak megvalósítása és 

ellenőrzése során. (2-3 oldal) 
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A stratégiát - miután jóváhagyta a képviselőtestület – a vezetésnek kommunikálnia kell, át 

kell adnia annak tartalmát, szellemét a szervezet minden alkalmazottja számára. A 

legfontosabb a személyes szóbeli kommunikáció, de a különböző stratégiai-médiákon 

keresztül a tervezéstől az értékelésig folyamatosan használhatóak pl. prezentációs anyagok, 

információs anyagok nyomtatott és elektronikus formában, lakosságnak szóló prospektusok, 

honlap, jelszavak/jelmondatok és logók kifüggesztése stb.) 

 

Néhány gyakorlati javaslatot adunk a stratégiai működés bevezetéséhez: 

 

- A stratégiai tervezési módszertant, menetrendet, a tervek típusait/összefüggéseit, 

készítésük - karbantartásuk- ellenőrzésük folyamatát, résztvevőit és a stratégiai 

dokumentumok fő jellemzőit önkormányzati rendeletben kell szabályozni, 

intézményesíteni, és be kell emelni az önkormányzat egységes feladat-és hatásköri 

rendszerébe, szervezeti struktúrájába. 

- A stratégiai működés egyik legfontosabb külső garanciája a civil-és más 

szervezetekkel való stratégiai együttműködés és a nyilvánosság. Ezért elengedhetetlen 

a civil- illetve partnerségi stratégia kialakítása. Az EU a partnerséget vertikális és 

horizontális értelemben is megköveteli a tervezésben, s a horizontális partnerséget 

kiterjeszti civil szférára is a gazdasági szereplőkkel egyetemben.  

- Az informatikai stratégiában biztosítani kell a stratégiai tervezést és ellenőrzést 

támogató információrendszer moduljait (pl. tervinformációs, prognosztizáló 

modulok). 

- A folyamatos stratégiai szemléletet, a stratégiai terveknek az operatív működésbe való 

átmenetét a teljesítménykontroll biztosítja. Ezért meg kell határozni a teljesítmény 

elvárásokat, az ellenőrzési, minősítési rendszereket (pl. BSC). 

- A stratégiai menedzsment a szervezeti és működési szabályozásokban jelenik meg, 

ezért át kell tekinteni az SZMSZ-t, az ügyrendet, a folyamatszabályozásokat, a 

munkaköri leírásokat és be kell építeni a szükséges új elemeket. 

 

 
 

2/2.2.  Akciók tervezése, összevetése, döntés 

 
A sikeres jövő feltétele az állandó változás, a folyamatos megújulás. Az állandó változáshoz 

és megújuláshoz pedig döntések, cselekedetek, stratégiai akciók szükségesek. 

 

 

Az elemzésből adódó eredmények alapján már ki tudjuk dolgozni a szervezet jövőbeli 

cselekvéseit meghatározó és koordináló stratégiákat. 

 

A stratégiai célkitűzések kialakításakor arra kell törekedni, hogy azok ne szervezeti 

egységekhez, hanem tevékenységekhez, funkciókhoz kötődjenek. 

A stratégiában kiemelt prioritást kell kapnia azoknak a feladatoknak, amelyek magasabb 

szintű fejlesztési dokumentumokban (pl. az ország általános fejlesztési stratégiája, pl. a 

Nemzeti Fejlesztési Terv) foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében szükségesek.  
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Az általános célkitűzéseknek, a mennyiségi és minőségi céloknak lényegre törőnek, 

ambiciózusnak és reálisnak kell lennie. 

 

 

A stratégiai koncepciók kialakítását az alábbi tényezők befolyásolhatják: 

 

- mire alapozzuk a stratégiát: a különböző csoportok (ügyfelek, civilek, jogi keretek, 

a hivatal vezetése és munkatársai, érdekcsoportok, a hatalom stb.) elvárásai, 

szándékai 

- milyen cselekvési, fejlesztési irányokba indul el a hivatal a jelenlegi pozíciójából  

- a stratégia megvalósításának módja, amely a konkrét cselekvésekre, akciókra utal  

 

 

A stratégiaalkotás folyamatát az akciók generálása követi, amely kreatív csapatban lehet 

eredményes. Miután ismerjük az adott és a várható körülményeket, a jövőképet és a célokat, 

meghatározhatjuk azokat a cselekedeteket, lépéseket, akciókat, amelyek a jövőkép elérése felé 

viszik a szervezetet. Ezek után már meghatározhatjuk, hogy mit jelent a stratégiai akció: olyan 

cselekedetek, amelyek segítségével  

 

a) a szervezet a célok elérésén keresztül a jövőkép felé halad, 

b) a környezeti lehetőségek kihasználhatóak, 

c) a környezeti veszélyek elkerülhetőek, 

d) az erőforrások és képességek folyamatosan fejleszthetőek, 

e) az elért sikerek fenntarthatóak és megújíthatóak. 

 

 

A stratégiai akciók változást jelentenek, megvalósításuk időt vesz igénybe és amelyek 

sikeréhez elengedhetetlen a végrehajtásért felelős személyek kijelölése és az erőforrások 

rendelkezésre állása.  

Az „akcióötletek” közül lesznek olyanok, amelyek tartalékként szolgálnak majd arra az esetre, 

ha többletforrások állnak majd rendelkezésünkre, vagy a már beindított akciókat bármilyen ok 

miatt le kellene állítani.  

A stratégiai akciók fő jellemzője, hogy jelentős változásokat indítanak be, például olyan 

szervezeti változásokat, amelyek a jelenlegi szervezeti kultúrától idegenek, így azok 

ellenállást válthatnak ki. Ezért a vezetésnek fontos feladata ezen akciók megértetése és 

elfogadtatása.  

 

 

A lehetséges akciók közüli választást segíti az alábbi két modell: 

 

„SZITA-modell”: Ha a kidolgozott akcióváltozatokat megszűrjük a SZITA-modellel, akkor 

képet kapunk azok megvalósíthatóságáról és arról, hogy a megvalósítás mennyire viszi közel 

a céget a jövőképe és céljai eléréséhez. 

 

A SZITA-modell az alábbi négy elemből épül fel: 

Szándékok: a környezetben levő szereplő, pl. ügyfelek várható céljait, tetteit 

modellezi 

Igények: összefoglalja az ügyfelek igényeit, várható hatásait 

Töréspontok és korlátok: a szervezet életében jelentős változások, korlátok 
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Ambíciók: a vezetők és munkatársak értékeinek, kockázatvállaló hajlamának 

jellemzői. 

 

„3K”-modell: a stratégia megvalósítását segíti a modell: 

kapcsolatok: a szervezet nyitottságra való törekvését jelenti 

kompetenciák: a szervezetnek feladata, hogy az új tudást állandóan keresse és 

építse be a szervezet életébe 

kontroll: ellenőrzési-, ösztönzési rendszerek működtetése, a változtatások/ a 

stratégia megvalósításának operatív feladatai 

 

 

A stratégiai döntéshozatal 5 fázisa: 

1) metadöntések: a stratégiai döntési folyamattal kapcsolatos döntések (pl. Mi a 

döntéshozatal mechanizmusa?) 

2) a döntési keret kialakítása: a megoldandó feladat pontosabb körvonalazása, 

strukturálása (pl. Milyen célokat akarunk elérni?) 

3) információgyűjtés: a szükséges információk gazdaságos megszerzése 

4) választás az alternatívák közül: a céljainknak leginkább megfelelő alternatíva 

kiválasztása és 

5) tanulás a visszacsatolásból: a döntési folyamat elemzése, értékelése, a 

tanulságok levonása. 

 

A folyamat 5 szakasza összhangban van egymással, az egyes szakaszok eredményei 

beépülnek a következő szakaszba.  

 

A stratégiai döntések meghozatalakor fontos ismernünk azokat a csapdákat, amelyeket 

érdemes elkerülnünk. Ezek közül a csapdák közül felsorolunk néhányat: 

 

a) Fejesugrás a problémába, azaz csak úgy nekiesünk az információgyűjtésnek. 

b) Keretvakság: átgondolatlanul körvonalazzuk a problémát. 

c) A gondolkodási keretek helytelen kezelése, azaz például elmulasztjuk a probléma 

többféle módon való definiálását. 

d) Túlzott magabiztosság, ami miatt pl. nem gyűjtünk be minden szükséges információt. 

e) Rövidzárlat, amikor pl. megbízunk a legkönnyebben elérhető információkban, vagy 

leragadunk a számunkra kedvező tényeknél. 

f) Csoportos döntési hibák: amikor azt feltételezzük, hogy sok okos ember együtt 

automatikusan helyes döntést hoz, így nem tartjuk fontosnak a csoportos 

döntéshozatali folyamat irányítását. 

g) Csípőből tüzelés: ha úgy gondoljuk, hogy minden információt fejben tudunk tartani és 

a döntéskor ezeket csak rögtönözzük. 

h) A visszacsatolás mellőzése:ha nem tesszük meg a múltbeli döntések valódi 

eredményeinek értékelését. 

i) Elmulasztjuk nyomon követni a döntések tanulságait 

j) Elmulasztjuk a döntési folyamat átvilágítását, így a fent említett hibák nem kerülnek 

felszínre. 
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2/3. A stratégia megvalósítása 

 
A stratégia sikeres megvalósításának feltételeit a korábban 7S- és 8S-modell foglalta össze. 

A stratégiai akciók és a velük járó változtatások sikeres megvalósításának feltételei közé 

tartozik a támogató szervezeti struktúra és kultúra vagy a humánstratégia.  

Most ezeket az elemeket vesszük sorra, melyeknek a biztosítása és a köztük levő összhang 

megteremtése a felső vezetés feladata. 

 

2/3.1 Változásmenedzsment 

 

A vezetők változtatással kapcsolatos feladatai: 

 

a) a stratégia, a szervezet és a munkatársak képességeinek összhangba hozása, 

b) a szervezeti rugalmasság folyamatos fenntartása, 

c) a munkatársak tudásának és képességeinek folyamatos megújítása, 

d) a változtatásokkal együtt járó instabilitás minimalizálása, 

e) a változtatás lépéseinek pontos megtervezése, 

f) tudatos, gyakori, világos, sokirányú kommunikáció, 

g) a változtatások okozta zavarok hatékony kezelése, illetve kialakulásának 

megakadályozása. 

 

A sikeres változtatás feltételei: 

 

a) világos jövőkép megfogalmazása: az emberek félelmének, bizonytalanságának 

elkerüléséhez, az elkötelezettség erősítéséhez szükséges pontosan meghatározni, hogy 

hova szeretnénk eljutni. A jövőkép nem csak a kommunikációt segíti, hanem a 

motiválást és a változtatás előrehaladásának ellenőrzését is. 

b) a megfelelő szervezet megtervezése: a változtatási célok elérését támogató szervezet 

megtervezése magában foglalja a döntéshozatali rendszer és a hatáskörök esetleges 

átrendezését, a vezetési módszerek szükséges változtatását, a morál és a bizalom 

megőrzését - a kreatív, együttműködő légkör érdekében – valamint a rugalmas 

megoldások elősegítését.  

c) csapatmunka: a változtatáshoz elengedhetetlen a munkatársak aktív, kreatív részvétele, 

az ötletek, javaslatok összegyűjtése és beépítése a stratégiai folyamatokba.  

d) átfogó megvalósítási terv készítése: az előre nem látható akadályok leküzdésére tervet 

kell készíteni, végiggondolva, hogy milyen ellenállásra számíthatunk a 

munkatársaktól, milyen segítséget ad a menedzsment ahhoz, hogy a változást pozitív 

élményként éljék meg a munkatársak stb. 

 

A stratégia alapjainak és irányainak kijelölésével meghatároztuk hova szeretnénk eljutni és 

kiválasztottuk az utat is, amit szeretnénk végigjárni, azaz megalkottuk a stratégiai 

koncepciókat. Ahhoz, hogy valóban eljussunk a kijelölt célhoz, azt is végig kell gondolnunk, 

hogy mit jelent a koncepció végrehajtása. Ezért ebben a részben a stratégia alkalmazásának 

módjával és a végrehajtás menedzselésével foglalkozunk. 
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Taktika alatt a stratégia végrehajtásának adott módját értjük. Többféle taktika létezik, ezek 

közül kettőt ragadok ki: 

a) Kompetitív taktika: a szervezet maga hajtja végre a stratégiához kapcsolódó összes 

feladatot 

b) Kooperatív taktika: a szervezet egy, az adott területen jártas partnerrel kezd 

együttműködést, használja fel a másiknál meglevő erőforrásokat, kompetenciákat saját 

céljai eredményesebb elérése érdekében pl. együttműködési megállapodások, 

keretszerződések, stratégiai szövetségek, outsourcing, decentralizálás stb. formájában 

költség hatékony módon.  

 

 

2/3.2 Változtatási módszerek: 

 

1. TQM (Total Quality Management): minőségközpontú vezetés, 

melynek filozófiája, hogy a szervezetben minden területen állandóan 

javítsa a teljesítményt. A minőséget az ügyfél határozza meg, ám az 

ügyfél elégedettség mellett a dolgozók elégedettségét is folyamatosan 

méri. Az ISO tanúsítás a meglevő rendszereket igyekszik 

szabályozni, javítani, szabványosítani. Ezzel szemben a TQM minden 

munkatársat folyamatos kreativitásra buzdítva ér el másodrendű, azaz 

értékbeli változásokat is.  

2. BPR (Business Process Reengineering, újratervezés): az egész 

szervezet, folyamatok, értékrend, vezetési rendszerek, vállalati 

kultúra teljes átszervezése, a teljesítmények növelése, a siker 

érdekében. Amikor csak az egyes folyamatok teljes átszervezéséről, 

azaz részleges átszervezésről beszélünk, az a process reengineering 

(PR). Az átalakítás érinti a munkafolyamatokat, vezetési 

rendszereket, értékrendet, szervezeti kultúrát a teljesítmények 

növelése, a minőség javítása érdekében. 

3. Benchmarking: általános összehasonlítás: mások eredményeinek 

kritikus értékelése, önmagunk erősségeinek keresése a folyamatos 

tanulás szándékával. A legjobbhoz mérjük magunkat.  

4. Tanulószervezet: ahol egyéni és kollektív tanulás, állandó 

tudásnövelés és tudáshiány-keresés zajlik. (Japán megfelelője a 

„kaizen”koncepció, vagyis az „állandó javítás”, amelyben a vezetés 

és a dolgozók egyaránt részt vesznek.). A tudást menedzselik, azaz a 

cégen belül a tudást előállítják, megszerzik, tárolják, frissítik és 

elterjesztik. A tanulóvállalat egyik fő törekvése, hogy 

megkülönböztető kompetenciákat fejlesszen ki, erősítsen meg a 

folyamatos megújulás érdekében. Az emberek fejében, 

adatbázisokban, licencekben, know-how-wban stb. megjelenő un. 

intellektuális tőke is mérhető (lásd SKANDIA-modell, vagy az ennek 

több elemből felépített BSC-módszer). A tudásmenedzsment gátja 

lehet a nem megfelelő vezetési rendszer, szervezeti struktúra vagy a 

kultúra, esetleg maguk a munkavállalók. 
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2/3.3 Változásmenedzsment-technikák 

 

- Ishikawa-féle halszálka, ok-okozati diagram: 

 

A módszer kidolgozása K.Ishikawa nevéhez fűződik és lényege, hogy csapatmunkával segít 

feltérképezni a változtatásra váró problémák fő okait. Majd azt keressük, hogy ezeket az un. 

elsődleges problémaokozókat mi váltotta ki és így igyekeznek megtalálni a legjobb javítási 

lehetőséget a brainstorming, vagy a negatív brainstorming („miért nem lehet?”) 

alkalmazásával.  

 

 
 

10.ábra Ishikawa féle ok-okozati diagram 

 

 

 

 

- Pareto-elemzés: 

 

Vilfredo Pareto olasz közgazdász-szociológus által kidolgozott módszer szintén a problémák 

okainak kidolgozására. A módszerből származik a 80/20-as szabály: a problémák 80%-a 

mögött az okok 20%-a áll. A Pareto-elemzés 5 lépése: végiggondoljuk az elemzendő 

problémát kiváltó fő okokat, majd adatfelméréssel vizsgáljuk a különböző okok lehetséges 

előfordulásait, ezután statisztikailag elemezzük az összegyűjtött adatokat és kidolgozzuk a 

változtatási-akciókat. A módszer alkalmazásához elengedhetetlen, hogy elegendő adat, 

információ álljon rendelkezésünkre. 

 

 

 

- Erőtérelemzés: 

 

A módszerrel a változást gátló és támogató erőket térképezzük fel. Miután azonosítottuk a 

gátló és segítő tényezőket megbecsüljük azok nagyságát nyilakkal jelölve egy „térképen”. 

Majd megkeressük azokat a lehetőségeket, amelyekkel csökkenthetjük a gátló erőket és 

növelhetjük a támogató erőket. Itt is csoportmunka keretében brainstormingot alkalmazunk. 

 

o

k

o

k 

okozat 

emberek eljárások 
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11. ábra Erőtérelemzés 

 

 

 

Még egy jól felépített közigazgatási szervezet sem tudja a jól kijelölt és szétosztott feladatait 

színvonalasan ellátni, ha köztisztviselői képzetlenek, ha munkájukat nem tekintik 

élethivatásuknak és nem tudnak azonosulni a hivatal célkitűzéseivel. Ez fordítva is igaz, 

vagyis minden elem egymást erősítve vezet a sikerhez! A változtatási akciók sikerének 

nagyon fontos feltétele, hogy világos legyen, hogy ki felel az egyes mozzanatok 

kidolgozásáért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért. 

 

 

2/3.4 A Változtatás területei: 

 

A szervezetek működését alapvetően 5 tényező befolyásolja, így a szervezeti hatékonyság 

növelésének, a változtatás igénye esetén ezeknek a területeknek a vizsgálata elengedhetetlen:  

a) a tartalom (pl a dolgozó emberek, a „know-how”), 

b) a struktúra, azaz a szervezet különböző funkcióinak, tevékenységeinek kapcsolati 

rendszere,  

c) a kommunikáció, amely lehetővé teszi, hogy az információ a megfelelő időben, a 

megfelelő helyen álljon rendelkezésre, (Erre a témakörre külön jegyzetben térünk ki.) 

d) az ellenőrzés, amely lehetővé teszi annak folyamatos vizsgálatát, hogy a szervezet 

nem tért-e el jelentősen a kitűzött céloktól,  

e) a döntéshozatal, amelynek milyensége jelentősen meghatározza az erőforrások 

felhasználását, a szervezet működésének eredményességét. 

 

Támogató erők 

Gátló erők 
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Hatékonynak azt a szervezetet nevezzük, amelyik a lehető legjobban használja fel erőforrásait 

arra, hogy magas szintű teljesítményt nyújtson így sikeresen eléri hosszú-és rövid távú céljait 

és megfelel a vele kapcsolatos jogos elvárásoknak. 

 

Ezek után nézzük azokat az elemeket, amelyeket a változtatás érinthet. 

 

Személyi állomány építése: 

 

Amennyiben a vezetés biztosítja azokat a körülményeket, amelyek között a képzett 

munkavállaló szívesen, lelkesen járul hozzá a szervezet sikeréhez, akkor sokat tett a 

menedzsment a stratégiai célok elérése érdekében. A munkavállalók képességeinek 

felszabadításához a megfelelő vezető-munkavállaló kapcsolaton keresztül vezet az út, amelyet 

alapvetően a hatalmi pozícióban levő vezető formál, de ne feledjük, hogy a munkavállalónak 

is megvannak az eszközei. 

 

Az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás kétszintű: stratégiai és operatív.  

Stratégiai szinten többek között azt vizsgálhatjuk, hogy  

a) hogyan illeszkedik az emberi erőforrás a szervezeti stratégiához 

b) mi a HR menedzsment helye, funkciója, feladata 

c) milyen lehetőségeket lát és tart fontosnak a menedzsment az 

emberi erőforrások tekintetében stb. 

 

A HR funkció stratégiai menedzsmentjének alapját az határozza meg, hogy milyen értékeken 

nyugszik a személyzettel kapcsolatos értékrend. Három alapvető önkormányzati értékrend 

típus különböztethető meg: 

a) igazgatási értékrend: az emberek cserélhetőek, jogszabály/szerződés szerint teljesítik 

kötelezettségüket, amiért meghatározott ellenszolgáltatásban részesülnek 

b) szolgáltatási értékrend: az emberek különböző módon érdekeltek abban, hogy a lehető 

legjobb teljesítményt nyújtsák a közügyek legjobb intézésében. Az emberek és a 

szervezet között üzleti szellemű alku alapján, az elismerés a teljesítmény függvénye. 

c) közösségi értékrend: az emberek teljes személyiségükkel vesznek részt az 

önkormányzat működésében. Az ember és a szervezet kölcsönösen igyekszik 

teljesíteni egymás elvárását. Az emberek teljes odaadásukért, lojalitásukért a 

szervezettől a fejlődés lehetőségét, feltételeit kapják cserébe. 

 

A menedzsment ideális esetben team menedzsment, amely tisztában van azzal, hogy: 

- elkötelezett emberektől várható a feladatok teljesítése és 

- a szervezet céljaiban való közös érdekeltségből fakadó egymásrautaltság a bizalomra és 

tiszteletre épülő kapcsolatokhoz vezet. 

 

Operatív szinten gazdálkodni az emberi erőforrással azt jelenti, hogy 

a) a kellő időben, mennyiségben, minőségben rendelkezésre álljon a funkcióból eredő 

szaktudás. Az ehhez szükséges pénzügyi feltételek és a jó „szervezeti imázs” 

meglegyen az önkormányzatnál. 

b) a bér- és egyéb személyi költségekkel való hatékony gazdálkodás  

c) a működési biztonság érdekében az optimális létszámgazdálkodás, szükség esetén 

rugalmas foglalkoztatási módok alkalmazásával  

d) a munkaidővel való gazdálkodás, a munkaidő jó kihasználása 

e) a komplex személyügyi információs rendszer kialakítása 
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A szervezeti struktúra kialakításának befejező mozzanata a munkakörök elemzése, 

meghatározása. Tulajdonképpen ez egyúttal a kiválasztás első lépése is. A munkaerő 

kiválasztásánál fontos szem előtt tartanunk, hogy maradjunk a munkakör betöltésének 

szükséges és elégséges követelményeinél (tudás, képességek, személyiségjegyek, adottságok) 

és ez legyen összhangban azzal, hogy mit kínál a szervezet az elvégzendő munkáért (fizetés, 

juttatások, karrier, tanulás, munkakörülmények stb.). 

 

A társadalom és a kormányzat részéről is egyre erőteljesebben hallunk a konkrét, mérhető 

teljesítményhez köthető juttatásokról. Az önkormányzati működés teljesítményeinek 

meghatározása, számonkérése stratégiai és komoly személyügyi feladat. A 

teljesítményorientált vezetésnek tisztában kell lennie azzal, hogy a munkateljesítménynek 

három meghatározó tényezője van: képesség, szándék és lehetőség. A teljesítmény elvárások 

akkor reálisak, ha ez a három tényező pozitív hatást gyakorol a jobb teljesítményre.  

Az eredményközpont, teljesítmény-orientált önkormányzásban kulcskérdés a produktumok 

azonosítása minden végrehajtandó/végrehajtott feladat esetében. Tipikus önkormányzati 

produktumok: 

a) döntések (pl. határozat, rendelet) 

b) dokumentumok (pl. előterjesztés, terv, szakanyag) 

c) egyedi intézkedések 

d) rendezvények (pl. értekezletek, fórumok) 

e) tájékoztatások (pl. információszolgáltatás) 

f) programok (pl. szervezések, fejlesztések) 

g) ügyfélfogadások 

h) beruházások 

 

Ezekben az esetekben a teljesítmény megragadható, mérhető.  

 

A teljesítmény három elemből tevődik össze: gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség. A 

produktum és az erőforrások összevetése a teljesítmény hatékonysági eleme, a produktum és a 

kiváltott hatás (elégedettség, pozitív/negatív változás) a teljesítmény eredményességi eleme, 

valamint a produktumra felhasznált erőforrások indokoltságát a teljesítmény gazdaságossági 

eleme fejezi ki. E három elemen keresztül válik mérhetővé a teljesítmény minden 

szakterületen, funkcióban, feladatkörben speciális mutatók felhasználásával.  

 

Néhány teljesítményindikátor: 

a) az azonnal intézett ügyek száma, 

b) ügyintézési idő 

c) a különböző támogatásban részesülők száma 

d) elégedettségi arány 

e) szolgáltatási egységre (pl. oktatási órára) vetített költségek 

 

A közigazgatás akkor jó teljesítményű, ha a hely, ahol az emberek élnek megélhetést, 

biztonságot, jó ellátásokat/szabadidős lehetőségeket biztosít és mindezért csak annyit kér, 

amennyit az emberek elviselhetőnek tartanak és meg is tudnak fizetni. Ez a primer 

eredményesség.  

 

Az önkormányzat összteljesítménye az egyes munkakörökben dolgozók teljesítményének 

összessége, így az egyes munkakörökhöz konkrét teljesítményelvárásokat fogalmazunk meg, 

összekapcsolva a szervezet sikerességének követelményével. 
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Ebből következően a teljesítményorientált munkakör meghatározás, kiemelt HR szakmai 

feladat: munkakör-tervezése, munkaköri teljesítmény-elemek megragadása, munkaköri leírás 

elkészítése-karbantartása. 

 

A teljesítmény elérésének fontos összetevője a késztetés, a képesség és a lehetőség. Az első 

kettő fejleszthető, az első motiválással, a második képzésekkel. Leegyszerűsítve azt is szokták 

mondani, hogy a teljesítmény a motiváció és a képességek szorzata. A teljesítménymotiváció 

–Varga Károly szerint- olyan törekvés, amely az egyén teljesítményét sikerrel, vagy kudarccal 

kecsegtető tevékenységekben fokozza, vagy magas szinten tartja. Amíg a munkamotiváció 

csak közvetve – pl. az anyagi megélhetésen, a család fenntartásán keresztül – ösztönöz a 

munkatevékenységre, addig a teljesítménymotiváció közvetlenül a munka eredményére 

(minőségi és mennyiségi jellemzőire) irányul.  

 

A motiválás egyénre szabott, mindenki más-más módon közelíthető meg. A motivációs 

lehetőségekkel sokan, sokféle szempont szerint foglalkoztak, keresték a kulcsot az emberek 

viselkedésének megértéséhez és befolyásolásához. Talán a legnagyobb hatású elmélet a 

témában Maslow hierarchia modellje, amely szerint az emberek különböző szükségletei 

hierarchiába rendeződnek. Ha a vezetők képesek megállapítani, hogy beosztottjaik a 

szükségletek hierarchiájában milyen szinten állnak, akkor lehetőségük van arra, hogy 

megtalálják a motiváció legjobb módját. A maslow-i hierarchia modell alsóbb szintjén azok 

az alapvető szükségletek találhatók, amelyek kielégítése elsőbbséget élvez. Amikor az 

alacsony szintű igény kielégítést nyert, az emberek a következő szint elérése felé törekednek. 

Ez a hierarchia a gyakorlatban nem mindig állja meg a helyét, mert vannak olyan emberek, 

akiknél az önmegvalósítás fontosabb, mint az anyagiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ábra Maslow-modell 

 

Önmegvalósítás 

Megbecsültség, státus 

Emberi kapcsolatok, szeretet 

Biztonság 

Alapvető fizikai szükségletek 
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A témában született kutatások szerint az alkalmazottak többsége a nem anyagi természetű 

lehetőségekkel is jól motiválható (pl. jó szervezeti kultúra kialakítása, kihívást jelentő 

feladatok önálló ellátása, a vezetés minősége). Erre példa a maslow-i elméletet 

továbbfejlesztő Herzberg, aki a „kéttényezős motivációs elméletével” azt mondja, hogy 

vannak olyan tényezők (motivátorok), amelyek valóban motiválják az embereket, míg más 

tényezők ha nem állnak rendelkezésre, akkor visszafogják a tevékenységet és így semmissé 

tehetik a pozitív tényezők hatását. A dolgozók hosszú távú motivációja csak akkor lehet 

sikeres, ha figyelünk az alapvető higiénés tényezőkre és az egyes munkakörökbe kellő 

mennyiségű motivációs tényezőt építünk be: 

 

A higiénés tényezők: (amelyek elhárítják az elégedetlenséget, de nem motiválnak) 

a) a fizetés, 

b) a munkakörülmények, 

c) a munka biztonsága, 

d) a vezetők rátermettsége, 

e) a kommunikáció. 

 

A motivációs tényezők: 

a) kihívást jelentő munka és az általa elérhető sikerélmény, 

b) felelősség, 

c) önállóság, 

d) lehetőség a tanulásra, előrejutásra, 

e) kellő informáltság és a folyamatokba való bevontság érzése. 

 

A motiváció fokozására Herzberg 3 technikát javasol: 

a) munkakör gazdagítás, 

b) munkakör kibővítés, 

c) munkakörök cseréje terv szerint 

 

A motiválás kiemelt lehetősége az emberi erőforrás fejlesztése tréningekkel, szakmai 

rendezvényeken való részvétellel, munkarotációval, távoktatással, önképzéssel stb. Erre már 

csak azért is szükség van, mert időről időre változik a szervezet, a munkakörök, így a 

feladatok ellátásához szükséges képességeket is meg kell újítani. A fejlesztésnek a szervezeti 

célok elérését éppúgy szolgálnia kell, mint a munkatársak egyéni karrierútját.   

A változások időszakában a munkatársakkal való törődés, tanácsadás, konfliktuskezelés a 

személyügyi menedzsment részvételét igényli. 

 

 

A motiválás meghatározó szempontjai: 

a) Legyünk motiváltak mi magunk is! 

b) Legyenek világos célok, elvárások! 

c) Motivált embereket gyűjtsünk magunk köré! 

d) Megvalósítható, de kihívást jelentő célokat tűzzünk ki! 

e) Az eredmények motiválnak, ezért adjunk rendszeres visszajelzést! 

f) Igazságosan jutalmazzunk! 

g) Dicsérjünk, adjunk hangot az elismerésünknek!  
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A változtatási folyamatokhoz elengedhetetlen az emberek folyamatos ösztönzése, a 

szükséges erőforrások biztosítása és ezek segítségével az ellenállás leküzdése. Ennek 

megvalósítására a menedzsment gyakran „támogató csoportokat” működtet: egy pénzügyit 

(pénzügyek nyomon követése, problémák időben történő jelzése), egy kommunikációst (a 

változtatás állásáról, eredményekről tájékoztat és kikéri a munkatársak véleményét/javaslatait 

is) és egy HR csapatot (ellenállás kezelés, képzések, tanácsadás). 

 

A munkával való elégedettség olyan általános attitűd, amely az alábbi három területről 

származó specifikus attitűdök eredője: a sajátos munkatényezők, az egyéni jellemvonások és a 

munkán kívüli csoportkapcsolatok. Az elégedettség és a teljesítmény közötti kapcsolat 

szorosabb, ahogy felfele haladunk a ranglétrán és gyengébb, ha a dolgozónak nincs hatása 

arra hogyan, milyen sebességgel végezheti a munkáját. Az elégedettség nem csak oka, hanem 

okozata is lehet a jó teljesítménynek. 

 

A gyorsuló változások közepette segítheti a szervezetek gyorsabb és hatékonyabb cselekvését 

a hatalommal való felruházás, angolul „empowerment”. Ez a vezetői eszköz azt jelenti, hogy 

a problémához legközelebb levő, azokat legjobban ismerő emberek kapnak lehetőséget arra, 

hogy a megoldási lehetőségeket megkeressék. A hatalommal való felhatalmazás feltételei: 

a) kompetencia: azaz a munkatársak rendelkezzenek a megfelelő ismeretekkel, 

képességekkel és ezeket hasznosítani tudják a célok elérése érdekében. 

b) bizalom: a vezetők bízzanak abban, hogy a munkatársak képesek lesznek az önálló és 

alkotó munkavégzésre.  

c) csapatmunka: minél gyorsabbak a változások, annál fontosabb az, hogy az emberek 

státus- és hierarchiamentes, rugalmas csoportokat alakítsanak ki, amelyek képesek a 

problémák, kihívások megoldására. 

 

A stratégiai jellegű feladatok, újítások megvalósítására a legjobbak a szervezetközi csapatok, 

amelynek tagjai a szervezet különböző pontjairól érkező, különböző szakmai hátterű, korú és 

beosztású emberek, akik kreatív gondolkodásukkal a lehető legjobb teljesítményt hozzák ki a 

csoportból.    

 

Kotter szerint háromféle embertípust nem érdemes teamekbe választani: 

a) túl nagy „ego”-val rendelkezőket, mert mindenben a legokosabbak akarnak lenni 

általában azért, mert fogalmuk sincs saját korlátaikról 

b) a „kígyókat”, mert ők pletykákkal, mószerolással megmérgezik a kapcsolatokat, 

légkört. 

c) az állandóan „fanyalgókat”, mert nekik soha semmi nem tetszik, soha nem érnek rá 

semmire és nem tudnak lelkesedni a csapatmunkáért 

 

A tartós sikerre törekvő szervezetek az autonóm csapatok irányába indulnak el – amely a 

munkacsoportok legmagasabb szintje – szemben a költségek leszorításával operáló vezetési 

gondolkodással, amely zsákutcába vezet. Eredményt az állandó megújulás, a tanulás, az új 

ötletekkel való előállás kínál.  

A vezetőknek egyre inkább a „nevelő-támogató”, edző (mentor, coach) szerep felé kell 

törekedni, azaz tudás, tapasztalat átadásával egyengetik a kevésbé tapasztaltak útját és ezzel 

bíztatják munkatársaikat az önfejlesztésre is. 
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Ezt a vezetői magatartást fogalmazza meg az „Ouchi” által kidolgozott „Z elmélet”, amely 

ötvözi az Y elméletet is, de az elméletek között hangsúlyeltolódások vannak. Ezek után lássuk 

az elméleteket: 

 

a) X elmélet: a dolgozók általában lusták, nem szívesen dolgoznak, nem kreatívak és 

csak a pénz motiválja őket ezért, állandóan ellenőrizni, büntetni kell őket. 

(Termelésorientált elmélet) 

b) Y elmélet: az emberek szívesen dolgoznak, tanulnak és vállalnak felelősséget, ha 

mindehhez a vezetés megteremti számukra a lehetőséget. A munkatársakat nem csak a 

pénz motiválja. A vezetés nyíltságra, részvételre, kommunikációra bátorít. 

(Emberorientált elmélet) 

c) Z elmélet: A csapatmunkát, az együttműködést és a cég iránti elkötelezettséget 

hangsúlyozza. A siker záloga az ember. Lapos szervezetekben jól áramoltatott az 

információ, az anyagi és erkölcsi motiválás nagy hangsúlyt kap. 

 

Szervezeti struktúraépítés: 

 

A korábban bemutatott struktúra elemzést követően eldől, hogy egyáltalán szükséges-e a 

struktúra átalakítása. Mikor nyúljunk hozzá a struktúrához? Röviden akkor, ha új típusú 

működésre térünk át, melynek a korábbitól eltérő teljesítmény paraméterei, szervezeti elemei 

kell, hogy legyenek (pl. amikor változnia kell a szervezeti kultúrának, munkaköröknek, 

személyzeti politikának, a menedzsment rendszerének nem pártpolitikai alapon). 

 

A szervezetek tervezésénél, megváltoztatásánál alapvetően a feladatokból és a stratégiából 

kell kiindulni, továbbá figyelembe kell venni a környezetet, a vállalati kultúrát, a vezetési 

stílust, elveket és a hatalom természetét. 

 

A szervezet átalakítás folyamata: 

a) Előkészítés 

b) Funkciók és szolgáltatások elemzése 

c) Szervezeti filozófia (autonómia vs. függés, nyitottság vs. zártság a környezet irányába, 

formalizáltság vs. informális viszonyok működése) értékrend kialakítása (pl. Mit 

tartunk arról, hogy mi a politikus és mi a szakember feladata? Fontosnak tartjuk-e a 

személyes felelősséget az eredményekért? Hogyan alakítjuk a partnerségi 

kapcsolatokat?) 

d) Funkciók és szolgáltatások rendszere 

e) Alapstruktúra kialakítása 

f) Részletes szervezettervezés 

g) A szervezet-átalakítási program végrehajtása 

 

A köznyelvben a bürokrácia negatív értelmet kapott, pedig a klasszikus, „ Max Weber”-i 

bürokrácia azt jelenti, hogy a szervezetek az ügyeket pontosan meghatározott szabályok 

szerint intézik, működése kiszámítható, ami nem feltétlenül rossz. Weber írt a bürokrácia 

negatív következményeiről is (pl. kiszolgáltatja a társadalom tagjait a személytelen 

ügyintézésnek, vagy a vezető nem tudja beépíteni a hatékony munkavégzésbe a munkatárs 

teljes kompetencia készletét), amellyel egyrészt célszerű tisztában lenni, másrészt a 

vezetéstudomány lehetőséget ad a szemléletmód és az eszközök bővítésével ezek 

kikerülésére, hatásainak csökkentésére. 

 



 

 

43 

A szervezetfejlesztés fontos teoretikusai, így Argyris, Maslow és McGregor, azt a felfogást 

képviselik, hogy a munka a szervezetekben, főleg klasszikusan „bürokratikus” feltételek 

között, nem nyújt lehetőséget az egyénnek potenciális képességei kibontakoztatására. Ezzel 

kapcsolatban a teoretikusok az ember „természetére” vonatkozó következő feltevésekből 

indulnak ki: 

 

1. minden ember „önmegvalósításra” törekszik a munkában, 

2. a munkahelyen a szervezet minden tagja képes és kész arra, hogy: 

a. bizonyos autonómiát és függetlenséget őrizzen meg a maga számára 

b. hosszú távra szóló időbeli perspektívát tegyen magáévá 

c. rugalmasan alkalmazkodjék a változó körülményekhez, 

 

3. minden ember önmagát motiválja és önmagát ellenőrzi, a kívülről reá erőltet ösztönzés és 

ellenőrzés alapvetően a személyiséget fenyegeti, és kevésbé megfelelő alkalmazkodási 

teljesítményekre készteti, 

4. nincsen „beépített” ellentét az egyén „önmegvalósítási törekvései” és a szervezet 

hatékonyságára irányuló követelései között. Ha megkapja rá az esélyt, a szervezet minden 

tagja önként összhangba hozza személyes céljait a szervezet céljaival. 

 

A „bürokratikusan” strukturált szervezeti forma azzal a következménnyel jár, hogy az 

egyén említett szükségletei és képességei nem hozhatók összhangba a szervezet 

követelményeivel. Argyris szerint a szervezeti tag frusztrációt érez, elveszti érdeklődését, 

pszichikai nyomást, időhorizontjának beszűkülését tapasztalja, és konfliktushelyzetekbe kerül, 

ez az egyén más, logikusan lehetséges reakciói mellett – mindenesetre olyan szervezeti 

légkört tételez fel, amelyet bizalmatlanság, zárkózottság, konformizmus, a tájékoztatás 

megtagadása, stb. jellemez. 

Ebből a hiányelemzésből Argyris a szervezetekben tanúsított emberi magatartásnak egy 

normatív elméletét vezeti le, amely az említett problémák leküzdésére receptként bizonyos 

„interperszonális kompetencia” elsajátítását ajánlja a szervezetek tagjainak, ez azonban csak 

nem bürokratikus szervezeti formák között lehetséges. 

 

Az „interperszonális kompetencia” lehetőséget ad az egyénnek arra, hogy 

- nyíltan közölje kívánságait, 

- tudjon bírálni és bírálatot elfogadni  

- „autentikusan” viselkedjék 

- nyíltan információkat cseréljen  

- ne fojtsa el érzelmeit 

- emocionálisan stabil munkabeli kapcsolatokat tudjon kiépíteni más csoporttagokkal. 

 

Ha a szervezet minden tagja „interperszonálisan kompetens” magatartást tanúsít, akkor 

nemcsak arra áll fenn lehetőség, hogy a fenti önmegvalósítási vágyak és teljesítmény-

tartalékok kibontakozzanak, és megjavuljon a társadalmi „légkör”, hanem a szervezet is 

hatékonyabban lesz képes a teljesítmények nyújtására. 
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A szociálpszichológiában és a csoportdinamika gyakorlatában úgy jellemzik az 

„interperszonális kompetenciát”, mint a csoporttagoknak abbeli képességét, hogy a munkát a 

csoportokban önállóan és hatékonyan vénezzék, és participativ módon vezéreljék a 

koordinációs folyamatokat. 

 

A szervezet akkor hatékony, és akkor hozható létre kapcsolat az egyéni szükségletek és a 

szervezeti követelmények között, ha 

 

a) nyitott kommunikációs struktúra és sűrű vertikális és horizontális kommunikációs 

hálózat áll fenn a szervezet minden tagja között 

b) részvételen alapuló, kooperatív, decentralizált döntési folyamatokra van lehetőség 

c) csoporttekintélyt fogadnak el a hierarchikus tekintély helyett 

d) a csoporton belül 

e) kölcsönös bizalom, nyíltság, valamint az emocionális biztonság kölcsönös 

biztosításának légköre uralkodik 

f) a szervezet minden tagja magas fokú interperszonális kompetenciát ért el. 

A döntő szempont az marad, hogy az információkat, pl.: az eredménytelenség okaira 

vonatkozó vizsgálati eredményeket, nem külső tudományos célokra értékelik ki, hanem „itt és 

most” a szervezethez „táplálják vissza”. A tanulás ebben az esetben: ennek a tapasztalatnak 

belső kiértékelése. 

 

 

A környezeti változások nyomon követhetősége miatt ajánlott rugalmas szervezeti 

megoldások kialakítása, például: 

 

a) célprogram/projekt szervezet, azaz párhuzamos hierarchia kialakítása pl. valamilyen 

fejlesztési cél megvalósítása érdekében, 

b) komplex munkacsoport kialakítása pl. a stratégiai terv kidolgozására, 

c) polgármesteri „biztos”: megbízatását egy konkrét, eseti feladat ellátására (pl. elemzési 

feladat, koordináció, konfliktuskezelés stb.) 

d) felügyelő (bíráló) bizottság: egy adott speciális felügyeletére bizottság jön létre 

meghatározott szabályok szerint tevékenykedve (pl. pályázatbírálás, 

teljesítményértékelés) 

e) tematikus tanácsadó testület 

f) kezdeményező, innovátor alkotó csoportok 

g) referencia személyek és munkakörök: az új módszerek kipróbálására vállalkozó 

munkatársak számára a szükséges feltételek biztosítása mellett elősegítik a 

kísérletezést, az eredmények továbbadását. (Történhet pl. egyéni fejlesztési program, 

szereplési lehetőségek biztosítása, kapcsolatok fenntartása formájában) 
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A szervezetek fejlődésével kapcsolatban sokféle nézet létezik, egyik neves képviselő Morgan 

szerint az alábbi szervezeti formákat különböztetjük meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.ábra A szervezeti formák fejlődése 

 

 

 

A szervezeti kultúra a szervezeti tagok által osztott alapvető feltevések, hiedelmek és értékek 

rendszere, amelyek segítségével meghatározzák önmagukat és környezetüket. Mindezek 

rituálékban, tárgyakban, szimbólumokban jelennek meg.  

 

A szervezeti kultúra osztályozása: 

a) kiváló: ha világos az értékrend, ismert a jövőkép és a stratégia, állandó és kétirányú a 

kommunikáció,  

b) zavaros: ha állandóan módosul az értékrend, vagy gyakori a vezetőváltás, vagy 

bűnbakot keresnek és nem a tényeket vizsgálják, nem világosak a motivációs-és az 

értékelő rendszerek, 

c) borzasztó: ha válsághelyzet van, vagy működési zavarok vannak, vagy állandó a 

tűzoltás, vagy alkalmatlan a vezetés a szervezet kiegyensúlyozott működtetésére, 

politikai és nem szakmai alapú szervezeti működtetés/átszervezés stb. 

 

A kultúra típusa és a munkavégzés eredményessége között szoros összefüggés van. A 

kultúra jellegét jelentősen befolyásolják az alkalmazott vezetési módszerek és filozófiák, ezért 

a szervezet eredményességéért jelentős mértékben a vezetés a felelős. 

 

1.  

Merev 
bürokrácia 

pl.:  a 

funkcioná-
lis  

szervezet, 

hierarchi-
kus 

szolgálati 

út stb. 

2., 

Vezetők 
csoportja 

által 

irányított 
bürokrácia 

 pl.:  a 

divizioná-
lis 

szervezet 

3.  
Ideiglenes 

munkacso-

portokkal 
működő 

„Laza 

szervezetű 
bürokrácia” 

pl.:  a 

stratégiai 
üzleti 

egység 

típusú 

szervezet 

4.  

Mátrix 
szervezet: 

„a hatalom 

igazságos 
elosztása” 

(mindenki-

nek két 
főnöke 

van: 

funkcioná-
lis és az 

üzleti 

területről 

is) 

5. 

Projektek-
re épülő 

szervezet, 

ahol 
felelős 

munkavál-

lalók 
munkacso-

portokban 

dolgoznak 
viszonylag 

önállóan. 

6. 

Organikus 
háló, laza 

kapcsola-

tokkal  
(pl.: be-

szállítók, 

alvállal-

kozók) 

Stabil környezeti 

körülményekre szervezett 

mechanikus bürokrácia 

Rugalmasságra és 

változásra szervezett 

organikus hálózat 
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A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezők: 

a) a vezetés jellege 

b) célok, hitek 

c) a szervezet története, tradíciói 

d) technológia, termékek 

e) eljárások, politikák 

f) ösztönzési rendszer 

g) szervezeti működés és erőforrások 

 

A kultúra a szervezet - de mondhatjuk akár a társadalmat is – legerősebb stabilizáló tényezője, 

ezért változások esetén a kultúrát kell megváltoztatni a túlélés érdekében.   

A struktúra határozza meg a szervezet munkamegosztására, hatáskörmegosztására és 

koordinációjára vonatkozó szabályokat.   

 

A kultúra elemei rétegekbe strukturálódnak: a felszínen levő, jól látható jegyek alatt egyre 

rejtettebb elemek találhatóak. Ez okozza a nehezebb megismerhetőséget, nehezebb 

befolyásolhatóságot, így ezért olyan lassú ennek megváltoztatása.  

A különböző kultúra elemek modellekké állnak össze, melyek közül az egyik legismertebb a 

Handy-féle kultúra típusok, amelyek: a hatalomgyakorlás módja és az integráltság foka 

alapján határolódnak el:  

 

 

 

 
 

14.ábra Handy-modell 
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Handy kultúratipológiája 

 

Handy (1986, id. Bakacsi, 1996) a szervezetek által végzett tevékenységet tekinti 

kiindulópontnak, mivel szerinte ez alapvetően meghatározza többek között a munkavégzés 

módját, a munkahely atmoszféráját valamint azt, hogy milyen személyiségű emberek 

dolgoznak ott, ezeknek a tényezőknek pedig nagy szerepe van a kultúra kialakításában. A 

tevékenységre épülő jellegzetes szervezeti formákhoz kapcsolódóan Handy négy jellegzetes 

kultúratípust különböztet meg. 

Hatalomkultúra („pókháló”): meghatározó eleme egy központi szereplő, akinek a kezében a 

hatalom és a befolyás összpontosul, a szervezet többi tagja pedig megpróbálja kitalálni és 

teljesíteni a központi szereplő kívánságait. Elsősorban múltbeli tapasztalatok alapján 

működik, kevés a szabály, csekély a bürokrácia. A szervezet gyorsan képes reagálni a 

környezetében történő változásokra, ennek sikere azonban elsősorban a központi személy 

képességeitől függ. A döntések inkább az erőviszonyok alakulásának, mint az ügyrendnek 

vagy a logikának a függvényei. Kisebb, vállalkozó típusú szervezetek jellegzetes kultúrája. 

 

Szerepkultúra („oszlopcsarnok”): bürokratikus kultúra, a logika és az ésszerűség alapján 

működik. Az oszlopcsarnok tartóoszlopai a funkcionális szakterületek, együttműködésüket és 

kontrolljukat pedig a szabályozó ügyrendek biztosítják. A tartóoszlopokat lezáró timpanon a 

szűk körű felső vezetés, amely az ügyrendet kiegészítő személyes koordinációt gyakorolja. A 

szerep, a munkakör fontosabb, mint a személy, aki betölti. A személyt a szerep betöltésére 

választják ki, és a hatalom is a betöltött pozícióhoz kapcsolódik, a személyhez kapcsolódó 

hatalmat gyanakvással fogadják. A teljesítményt nem az egyéni erőfeszítések és képességek, 

hanem a munkamegosztáson és a szabályokon alapuló személytelen rend biztosítja. A 

szerepkultúra stabil, változatlan környezetben működik jól, lassan reagál a változásokra, és 

belül is stabilitás, biztonság jellemzi. Az elvárásokat éppen csak teljesíteni akaró emberek 

számára ideális, belátható jövőt nyújt, az önmegvalósításra vágyóknak viszont csak a 

szervezet csúcsaira eljutva van lehetőségük a kibontakozásra.  

 

Feladatkultúra („háló): munkakör- és projekt-irányultságú kultúra, leggyakoribb megjelenési 

formája a mátrix-szervezet. A fő cél a munka elvégzése, ehhez rendelik hozzá a szükséges 

erőforrásokat. A befolyás forrása a szakértelem, amely a háló csomópontjaiban összpontosul. 

A hatalom jóval megosztottabb, mint más kultúrákban, az egyéni különbségek, célok és 

státuszok háttérbe szorulnak a feladat elvégzésével, azaz a csoportcélokkal szemben. Jó 

alkalmazkodóképességű kultúra, csoportjai, projektjei a konkrét célok függvényében 

átalakíthatók, így változó környezetben, erős piaci verseny esetén lesz sikeres. Az emberek 

nagyfokú önállósággal dolgoznak, értékelésük pedig szigorúan kötődik a teljesítményhez. A 

kultúra gyenge pontja a szervezet kontrollja: ez az erőforrások szűkössége esetén könnyen 

versengő magatartáshoz, konfliktusokhoz vezethet. 

 

Személyiségkultúra („halmaz”): szervezetük végsőkig leegyszerűsített, központi alakjai a 

kiemelkedő szaktudással rendelkező személyek, akik elhatározzák, hogy közös vállalkozásba 

fognak. Egyetlen kontrollmechanizmus a partnerek közös megegyezése, ez a szervezet 

ugyanis nem tűr semmiféle vezetői hierarchiát. A szervezet céljai tulajdonképpen a partnerek 

közös egyéni céljai, így gyakorlatilag a szervezet van alárendelve az egyénnek. Ügyvédi 

kamarák, néhány fős tanácsadó cégek jellemző szervezeti felépítése és kultúrája ez. 
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Az egyes kultúratípusok csak meghatározott struktúratípusokban tudnak érvényesülni. A nem 

illeszkedő kultúra és struktúra konfliktusokhoz vezet. Illeszkedés: 

 

Kultúra típus         Struktúra típus 

 

- hatalomorientált                  - centralizált szervezet 

- szereporientált             - bürokratikus szervezet 

- feladatorientált                      - team/program orientált, a divizionális és mátrix szervezet 

- személyiségorientált          - team/program orientált és a mátrix szervezet 

 

 

Quinn szervezeti kultúra modellje 

 

Quinn (1988, id. Bakacsi, 1996,) a szervezetek eltérő hatékonyságnövelő stratégiáira építi 

elméletét. Két alapvető értéket emelt ki, amelyek a szervezetek hatékony működését 

magyarázhatják: 

Befelé vs. kifelé összpontosítás: a szervezet belső folyamatainak hatékonyságára vagy a 

környezethez való illeszkedésre koncentrál elsősorban a szervezet. 

Rugalmasság vs. szoros kontroll: a szervezet tagjainak autonómiája, nagyobb mozgástere 

vagy magatartásuk szoros szabályozottsága a jellemző. 

A két dimenzió mentén adott magas illetve alacsony értékek alapján négy fő típus rajzolódik 

ki: 

Támogató kultúra (befelé összpontosító-rugalmas): jellemzői a kölcsönös bizalom és 

felelősség, részvétel, együttműködés, erős csoportkohézió, egyéni fejlődés, önmegvalósítás, 

informális és döntően szóbeli kommunikáció, valamint a szervezet iránti elkötelezettség. 

Központi értéke az emberi erőforrás fejlesztése, szervezetelméleti hátterét pedig a Human 

Relations irányzat adja. 

 

Szabályorientált kultúra (befelé összpontosító-szoros kontroll): formalizáltság, racionalitás, 

szabályok és pozíciók tisztelete, hierarchia fontossága, írásbeli kommunikáció a jellemzőek. 

Központi értéke a stabilitás és az egyensúly, az eddig elért eredmények megtartása a 

legfontosabb. Szervezetelméleti háttere a német iskola és a bürokrácia tanok. 

 

Célorientált kultúra (kifelé összpontosító-szoros kontroll): jellemzői a racionális tervezés, 

központi célmeghatározás, hatékonyság- és teljesítményközpontúság, vezetők központi 

szerepe, a többiek információkból való részleges kizárása, feladathoz kötődő szóbeli 

kommunikáció. Központi értéke a termelékenység, hatékonyság, profit, szervezetelméleti 

háttere a racionális célkitűzés modelljei (pl. MBO, lásd később). 

 

Innováció-orientált kultúra (kifelé összpontosító-rugalmas): jellemző rá a külső környezet 

állandó figyelemmel kísérése, kockázatvállalás, kísérletezés, kreatív problémamegoldás, 

versenyszellem, előrelátás, szabad és szerteágazó szervezeti információáramlás, teammunka, 

állandó képzés és tanulás. Központi értéke a növekedés és a környezeti erőforrások 

megszerzése, szervezetelméleti hátterének a nyílt rendszermodellek tekinthetők. 
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Folyamatközpontú közigazgatás-szervezés 

 

A közigazgatás céljait, teljesítményét és az ezek eléréséhez szükséges feltételeket (pl. 

munkaerő, technikai eszközök, szervezési megoldások) a működési folyamatok kapcsolják 

össze meghatározott logika és időbeli ütemezés szerint.   

 

Folyamat: az inputtól (pl. a jogszabály által meghatározott feladat) az outputig (az ügyfél) 

tartó tevékenység, amelynek mentén költségek merülnek fel és értékek teremtődnek.  

 

A folyamatokat bonthatjuk kulcs-és támogató folyamatokra. Kulcsfolyamatok azok, amelyek 

mentén a szervezet közvetlenül az ügyfelekkel van kapcsolatban, támogató folyamatok (pl. 

tervezést, szervezést, ellenőrzést magába foglaló vezetési folyamatok) pedig azok, amelyek a 

kulcsfolyamatok elvégzését segítik.  

 

A folyamatközpontú gondolkodás a produktumokban és a folyamatban látja a 

teljesítménynövelés lehetőségét, így a munkafolyamatok meghatározott pontjain avatkozik be 

a folyamatról szerzett információ alapján. A megszerzett információkat a működési 

tényezőkre vetítve éri el az összműködés átfogó javítását. 

 

Az önkormányzatok működésében kétféle munkafolyamatot találunk: 

a) gyakran ismétlődő, rutinfolyamatok, ahol az optimális megoldások kialakítása után a 

hierarchikus vezetési beavatkozásokra a legkisebb mértékben van szükség 

b) egyedi folyamatok, ahol a folyamatokat speciális módon kell megtervezni, szervezni 

és irányítani. Ez a projektmenedzsment. 

 

Ennek alapján az önkormányzati munka fejlesztése a párhuzamos hierarchia kialakításával 

segíthető elő. E struktúra fő jellegzetessége, hogy a formalizálható világos döntési modelleket 

tartalmazó feladatcsoportok (azaz a hatósági ügyek) továbbra is a klasszikus 

munkamegosztáson alapuló hierarchikus modellbe szerveződnek. 

A második feladatcsoportot rugalmas, könnyen átalakítható projekt team modellbe 

javasoljuk szervezni.  

A párhuzamos hierarchiájú korszerűsített struktúrában az első feladatcsoport vezetésében a 

jegyző dominanciája érvényesül (mivel ezek delegált államigazgatási feladatok) míg a 

második csoportnál a polgármester irányítása a meghatározó tényező. 

 

A munkatechnológiák fejlesztésének bevált módszere a munkafolyamat elemzés –és 

modellezés. Erre vonatkozóan két módszerről szólunk: 

 

a) Ügymenetvizsgálat: sematikus grafikus ábrázolással képezi le a munkafolyamatokat, 

vizsgálva, hogy nincs-e felesleges, vagy párhuzamos mozzanat, azok logikus 

sorrendben követik-e egymást. A így optimalizált munkafolyamat 

ügymenetmodellként előírható a munkatársak számára. 

b) Lean Office módszertan: elsődleges célja a tevékenységekben rejlő veszteségek 

megszüntetése és ezáltal az értékteremtő szervezeti tevékenységek támogatása. 

 

A Lean azokat a tevékenységeket kutatja fel, amelyek:  

- Megszüntethetőek (Eliminate) 

- Más tevékenységgel összevonhatóak (Combine) 

- Csökkenthetőek (Reduce) 

- Egyszerűsíthetőek (Simplify) 
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Ezen „egyszerűsítéseknek” az elvégzése után mondhatjuk csak azt, hogy olyan szervezeti 

tevékenység rendszert működtetünk, amely a lehető legkevesebb veszteség mellett a vevői 

igények kiszolgálása érdekében működik.  

Az elemzést célirányosan, a megoldandó probléma, az előzetesen meghatározott minőségi 

indikátorok nézőpontjából végezzük el. A problémafeltárás során feltett 

kérdésekből/válaszokból (check-list módszer) feltárhatóak azok a gyenge/erős pontok, 

amelyeket továbbvizsgálva eljutunk a problémák gyökeréig, akár azok megoldásáig. 

Egy-egy folyamat feltételeinek megváltoztatása közvetve más folyamatokat is érint. Ezért a 

folyamatelemzések során meghatározott változtatási elgondolásokat a szervezet működési 

tényezőire való kivetítés után létrejön a problémamegoldást célzó fejlesztési program. A 

vetítés-technika alkalmazása tapasztalt moderátor közreműködését igényli. 

 

 

Minőségirányítás 

 

A helyi közigazgatás minőségének értékelése nehéz, többek között azért, mert sokféle 

produktumot/szolgáltatást állít elő, széles az ezekben érdekeltek és felhasználók köre, sokféle 

elvárásnak kell megfelelni (ügyfél, társadalom, gazdaság, politika).  

A minőségorientált menedzsment számára fontos, hogy a minőségi működés folyamatosan 

minőségi produktumokat/szolgáltatásokat eredményezzen. Ennek érdekében sokat tett már a 

közigazgatás, hiszen sok helyen minőségirányítási rendszereket vezettek be (ISO, CAF) és 

igyekeztek erősíteni a működési elemek (emberek eljárások, eszközök stb.) minőségét is.  

Ezen rendszerek működtetésének sikerét folyamatosan mérni kell (közvélemény kutatás, 

vizsgálatok, interjúk stb.) és az eredmények függvényében, a folyamatszabályozás 

módszerével fejleszteni kell tevékenységünket. 
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2/4. A Stratégia értékelése, visszacsatolása 
 

Ne feledkezzünk meg a stratégia évenkénti felülvizsgálatáról és a gördülő tervezésről. 

 

A stratégia folyamatos monitoringja keretében értékelni kell az elmaradt, a megtörtént és a 

várható projekteket. 

 

 
 

15. ábra Lehetséges teljesítményjelzők és értékelés modelljei 

Egyszerű, gyakorlatban 

alkalmazott 

EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁSOKRA 

SZÜKSÉGLETEK 

 

+ problémák, amelyek érintik a képviselő- 

testület céljait és akcióit 

+ úgy tekinthetők mint „lehetőségek” 

+ tényezők, amelyek a „piacot” alakítják, 

amelyen működünk 

 

ELVEK 

1. FÓKUSZBAN AZ EREDMÉNYESSÉG 

2. ÖSSZPONTOSÍTÁS AZ IGÉNYBEVEVŐRE 

3. ÖSSZEHASONLÍTÁSOK IDŐRŐL-IDŐRE 

4. CSAK JELZŐSZÁMOK 

5. AZ ELFOGADHATÓ „RÉSEK” 

BEMENETEK 

+ a tevékenységben felhasznált erőforrások 

+”közös nevezőre” hozva, pénzben kifejezve 

+ egy főre eső költség és/vagy egységköltség 

összehasonlítva másokkal, ahol csak 

lehetséges 

KIMENETEK 

+ a nyújtott szolgáltatások mennyisége 

+ a szolgáltatások minősége, pl. a személyzet 

képesítése, válaszidő 

EREDMÉNYEK 

+ hogyan változnak a szükségletek 

+tevékenységeink hatása 

+beleértve a kliensek véleményét 

HATÉKONYSÁGI 

MUTATÓK 

(ARÁNYOK) 

KÖLTSÉGEK- 

EREDMÉNYESSÉG 

A PÉNZÉRT KAPOTT 

ÉRTÉK 

EREDMÉNYESSÉGI 

MUTATÓK (ARÁNYOK) 
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Ssz. EREDMÉNYTERÜLET,  

SIKERKRITÉRIUM 

TELJESÍTMÉNY INDIKÁTOROK 

 

 

Kapcsolat a polgárokkal, ügyfelekkel 

 

1. Milyen gyorsan válaszolnak a 

telefonhívásokra, levelekre? 

válaszidő, annak százalékos megoszlása 

2. Milyen gyors, bürokráciamentes az 

ügyintézés? 

elintézési idő, annak százalékos megoszlása, 

az azonnal intézett ügyek száma, aránya 

3. Mennyire megfelelő az ügyintézés, 

válaszadás minősége? 

a jogos panaszok, jogorvoslatok száma, 

aránya, a panaszkezelés hatékonysága 

4. Milyen az ügyintézés komfortja? az elégedett- elégedetlen ügyfelek aránya 

5. Megfelelő-e a polgárok ügyintézési, 

tájékoztatási kiszolgálásnak 

teljessége? 

a nyújtott szolgáltatások száma, az 

igénybevevők száma, aránya, a ki nem 

elégített igények aránya 

6. Könnyen elérhetők-e a középületek, 

ügyintéző és tájékoztató helyek? 

az ügyfélkiszolgáló helyek és fogadó órák 

száma, várakozási idő 

 

 

  Lakásellátás 

 

   

7. Biztosított-e az emberek számára 

megfelelő lakás, ebben az 

önkormányzat szükséges 

közreműködése? 

bérlakások száma típusok szerint, szociális 

bérlakások száma, nem megfelelő lakással 

rendelkezők száma, aránya 

8. Kihasználtak- a rendelkezésre álló 

lakások? 

az üres lakások száma, aránya, az üresen 

állás átlagos időtartama 

9. Megfelelő állapotban vannak-e az 

önkormányzat rendelkezési körében 

lévő lakások? 

a rossz állapotú lakások száma, aránya a 

szükséges felújítások megvalósulási aránya, 

várakozási idők, jogos reklamációk száma és 

aránya 

10. A bérleti díjakat mennyire sikerül 

beszedni? 

a befizetett díjak és díjfizetési kötelezettség 

aránya, a hátralékosok száma és aránya, a 

kintlévőség nagysága 

11. Mennyire rentábilis a lakások 

szolgáltatása? 

a bevételek és kiadások nagysága, aránya 

12. Mennyire tudja segíteni az 

önkormányzat a lakáshoz jutás és 

fenntartás egyéb megoldásait? 

a különböző támogatások fajtái, az azokban 

részesülők száma, aránya az igénylőkhöz 

viszonyítva, a támogatás mértéke 

 

 

 

 

16. ábra Teljesítményindikátor példák 
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Folyamatos értékelés, visszacsatolás, BSC 

 

 

 

BSC-módszer (Balanced Scorecard, azaz a „harmonikus mutatószám”-módszer) 

 

A módszert Robert S.Kaplan és David P.Norton dolgozta ki és ezáltal olyan értékelő rendszert 

szerettek volna kínálni a cégeknek, amellyel -a tudás és információ növekvő fontosságával 

jellemezhető korban- megbízhatóan mérhetik a jelenlegi eredményeiket és a jövőbeli sikereik 

feltételeit is. Így kialakíthatták a rövid és hosszú távú szemléletet, a pénzügyi célokat és a 

jövő sikereket valószínűsítő mai képességek összehangolását és összehangolt értékelését 

segítő rendszert.  

 

 

 

 
 

 

17.ábra: A BSC, azaz a harmonikus mutatószám rendszer 

 

 

 

 

Pénzügyi eredmények: a mutatókkal mért pénzügyi eredményeket, korábbi döntések, 

stratégiák eredményeit mutatja. Ez a működés pénzügyi vetülete.  

Belső folyamatok: a szervezeti-vezetési hatékonyságot, a költséggazdálkodást stb. vizsgálja. 

Ez a működés belső vetülete. 

Tanulás, fejlődés, növekedés: azt méri, hogy milyen tanulási, változási és fejlődési 

képességek jellemzik a szervezetet és ezt hogyan használja a szervezet. Ez a működés tanulási 

és innovációs vetülete. 

Ügyfélkapcsolatok: azt mutatja meg, hogy az ügyfelek hogyan látják a szervezetet. Ez a 

működés „vevői” vetülete. 
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A négy tényezőt különböző mutatószámokkal írjuk le, majd meghatározzuk a jelenlegi 

értékhez képest elérendő értéket. Ezek az értékek lesznek az elérendő célok, melyek elérését 

segítő akciókat fogalmazunk meg. 

A szervezetnél használt mutatókból ki lehet alakítani egy olyan összefüggő értékelő rendszert, 

amelyhez motiváció köthető és amely állandó fejlődésre, jobbításra ösztönöz mindenkit. 

 

 

Jövőkép és stratégia: azt érzékelteti, hogy a fenti négy elemnek a stratégia, jövőkép elérését 

kell szolgálnia. 

 

A BSC, mint diagnosztikai eszköz/vezetési és változtatási rendszer jól használható 

- a jövőkép és stratégia kialakítására, módosítására 

- annak elemzésére, hogy milyen esélyünk van a jövőkép és stratégia megvalósítására 

- benchmarkinggal kombinálva önelemzési és összehasonlító módszernek használható 

- kommunikáció során a szervezet eredményeinek, problémáinak megismertetésére 

- a stratégia lefordítására célok, részcélok, akciók megfogalmazásával 

- speciális kompetenciák, tanulás növelésére.  

 

A módszer alkalmazása nem egy szervezeti egység, pl. az ellenőrzés területének feladata, 

hanem kizárólag a legfelső stratégiai szint eszköze. 

 

A BSC –vel a belső folyamatokat az értékteremtés mentén elemezzük, azaz a jelenlegi és 

várható ügyfél igényekből kiindulva elemezzük a cég értékteremtő folyamatait. Az ügyfelek 

igényeiből való kiindulás pedig innovációra ösztönzi a szervezetet. Az innovációhoz pedig 

szükség van tudásra, „tanulásra, fejlődésre, növekedésre”. 

 

A BSC alkalmazásának mellőzésére 3 esetben kerülhet sor: 

- a felső vezetés érdektelen, nem tartja fontosnak a bevezetést, nem épít a munkájában a 

módszerből származó eredményekre, 

- félnek a munkavállalók az újtól, esetlegesen a munkájuk elvesztésének lehetőségét 

látják a rendszerben, 

- hiányzik a rendszerszemlélet, esetleg a benchmarking alkalmazásának lehetősége, a 

stratégiai összhang. 

 

 

Az alábbi ábrán szeretnénk bemutatni a BSC és a stratégia megvalósításának 

összekapcsolását: 
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18.ábra A BSC és a stratégia megvalósítás területeinek kapcsolata 
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3. fejezet: A stratégiai vezető kompetencia-készlete 
 

 

„Azt akarom, hogy mindenki érezze: a rossz időknek vége és győzni fogunk. Ha bárki 

közülünk úgy érzi, hogy nem tudjuk megcsinálni, azonnal távozzon. Nincs szükségem 

kétkedőkre. Meg tudjuk csinálni és meg is fogjuk csinálni, efelől nincs kétségem.” 

 

(Részlet Montgomery tábornok beszédéből, melyet a Nyolcadik Hadtest átvételekor mondott 

az El Alamein-i csata előtt) 

 

 

 

 

Stratégiai szemléletű vezetésen azt értjük, hogy a vezető képes arra, hogy kreatív jövőképet 

alkosson, hogy a gyors környezeti változásokat és azok hatásait időben érzékelje, elemezze és 

ennek alapján időben belekezdjen a jövőt alakító stratégiai változásokba. A stratégiai 

szemléletű vezető tisztában van azzal, hogy egymaga nem tud minden helyzetre, minden 

problémára jó megoldást. Ezért támaszkodik munkatársaira és ő maga állandóan fejleszti 

képességeit, tisztában van értékeivel és korlátaival is. 

A sokrétű tudás miatt a szervezetekben dolgozóknak igazi közösséggé kell válniuk, amelyből 

létrejön a tanulószervezet.  

 

A vezető által elvégzendő feladatok három csoportba sorolhatók, amely után 

meghatározhatóak a vezetőktől elvárt képességek: 

- állandó hibaelhárítás, probléma megoldás 

- az ügyek folyamatos, gördülékeny vitele 

- új dolgok kezdeményezése és megvalósítása 

 

A stratégiai vezetés főbb funkciói: 

 

a) a szervezet működési irányának meghatározása (célkitűzés, jövőkép) 

b) a stratégia meghatározása (stratégiai gondolkodás, tervezés) 

c) a terv megvalósítása (operatív és adminisztrációs feladatok) 

d) szervezés és átszervezés (a helyzetnek megfelelő átszervezési feladatok) 

e) a közösségi szellem kialakítása (motiváció, csapatszellem, erkölcsi normák) 

f) az önkormányzat külső kapcsolatai 

g) kiválasztani és fejleszteni a csapattagokat (tanuló szervezet kialakítása) 

 

 

Hatékony vezetők (Likert megállapításai alapján) 

a) emberorientáltak 

b) képviselik a csoportjukat, büszkék rájuk és velük együtt döntenek 

c) nem büntetnek 

d) kapcsolataik kétoldalúak, nyitottak 

e) kevés megbeszélést tartanak az állandó kommunikáció miatt, de ezen sokan beszélnek 

f) jól terveznek 

g) válságos helyzetben is keresik a közös megoldás lehetőségét, illetve azt a személyt, 

aki a válságot a legjobban meg tudja oldani 
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A vezető személyes stratégiai képességei: 

 

Általában: 

- bizonytalanságtűrés, csapatmunka, rugalmasság, meggyőző erő, újító, önbizalom,  

 

Kiegészítő tulajdonságok: 

- döntésképesség, a stratégia lefordítása a helyi viszonyokra, a stratégia és a 

megvalósítók pártfogása, példamutatás, tanulékonyság, kunstruktív kritika, hosszú 

távú szemlélet, lojalitás a szervezet céljai iránt,  

 

A vezető menedzseri képességei: 

- tervezés, szervezés, ellenőrzés, erőforrás elosztás, működtetés 

 

 

 

A XXI. Századi vezetési követelmények: 

 

a) a változások előrevetítése, aktív befolyásolása, kezdeményezés 

b) a vezető is team-tag, edző, mentor 

c) a munkatársa a legfőbb érték, a teljesítmény-növelés potenciális hordozója 

d) folyamatos tanulás, tudáshasznosítás és újratermelés 

e) kreativitás, empátia, emberorientáltság 

f) a munkamenetet a folyamatok, jó személyi állományi kapcsolatok, koordináció 

határozzák meg 

g) a vezetők építkeznek a véleménykülönbségekből, így bátorítják az őszinte 

kommunikációt 

h) hosszú távú harmonikus mutatórendszer használata a rövid távú pénzügyi mutatók 

helyett 

i) világos célok megfogalmazása, kommunikálása, az elkötelezettség és együttműködés 

formáinak kialakítása, csapatmunka 

j) rendszeres visszajelzés adása 

k) kockázatvállalás  
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19. ábra A sikeres vezető jellemzői 

 

 

 

Ma a vezetők számára a saját kreativitásuk, a kreativitás feltételeinek biztosítása és a kreatív 

szervezet kialakítása alapvető fontosságú. A kreativitás hétköznapi értelemben 

alkotókészséget jelent. Valamilyen olyan új, haladást jelentő, műszaki jellegű megoldásnak a 

létrehozását, ami a gyakorlatban alkalmazható.  A kreativitás és az innováció hasonló 

fogalmak, amelyek között átfedések és jelentős különbségek is vannak. Az innováció célra 

orientáltan bevezetett alapvető változást jelent (minőségi, ugrásszerű), pl. munkafolyamatok, 

szervezetek hatékonyabbá tételére, szolgáltatások fejlesztésére. A hangsúly a bevezetésen 

van. A kreativitás magára az ötlet eredetiségére, annak megvalósítására és elterjesztésére 

helyezi a hangsúlyt. Az alkotás folyamatának lépései: 

- előkészítés, 

- lappangás, 

- megvilágosodás, 

- igazolás, megvalósítás. 

 

 

Egy szervezetet akkor tekintünk kreatívnak, ha adott körülményekhez (fizikai és emberi 

feltételek) képest lényegesen több alkotó gondolat születik benne és valósul meg. Az 

innovatív szervezet előre adaptálja szerepstruktúráit, munkaerőit, eljárásait a várható 

változások elősegítésére. 

A kreativitás a körülmények megfelelő alakításával fejleszthető. Ezeknek az eljárásoknak az 

egyik része a személyiségre, másik része a gondolkodásra fókuszál. Néhány ilyen, a tréningek 

során is alkalmazható eljárás a szerepjátszás, a probléma megoldás, a logikai készség 

fejlesztése. 
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Empowerment – felhatalmazás: a jogok, a lehetőségek, az egyenjogúság megteremtése, azaz 

az alkalmazottak önálló felelősségvállalására építő, a vezetői hatalmat az alkalmazottakkal 

megosztó menedzsment, amely részben sikertörténet, részben kételyek forrása. 

A menedzsment hagyományos modellje, amely szerint a hatalom a hierarchikusan szervezett, 

a beosztottait szigorú kontroll alatt tartó vezetés kezében van, nehezen tart lépés az állandó 

változáshoz való alkalmazkodással, stratégiai gondolkodással. 

Mind a vezetőknek, mind a beosztottaknak meg kell szabadulniuk bürokratikus reflexeiktől és 

meg kell tanulniuk önállóan, felelősségteljesen cselekedniük a lehetőségek adta keretek 

között.  

 

A felhatalmazás játékszabályai: 

 

- Szabad információáramlás 

- Autonómia teremtés a határok kijelölésével (pl. célok, szerepek, felelősség) 

- Hierarchia helyett önirányító teamek létrehozása (pl. önirányító képesség fejlesztése 

tréningekkel, bátorítsuk az új gondolatokat) 

 

Ennek kialakítása kihívásokkal, kényszerpihenőkkel, újrakezdésekkel teli göröngyös út, 

melynek során sokat tanulunk és ezen keresztül hatékony vezetői eszközt kaphatunk a 

kezünkbe. 

 

 

Rendszerszemlélet:  
A szervezet olyan rendszer, amelynek vannak inputjai (anyagok, pénz, emberi erőforrás), egy 

átalakítási folyamattal (technológia) és outputokkal (pl. szolgáltatások, termékek). Az 

outputok felől jövő visszacsatolás, amelyekre a szervezet megfelelő válaszokat ad. A 

rendszerszemlélet a rendszer jellemzőinek leírását és elemzését jelenti, a szervezetet a 

technikai és társadalmi változók kölcsönhatásában vizsgálja: a technikai tényezők kihatnak az 

emberi tényezőkre és fordítva. A rendszert egészként kell kezelni, amely inputot hoz be a 

környezetéből, azokat átalakítja és outputokat visz ki a környezetébe. Az „átalakítás” 

minősége a vezetés egyik mércéje. 

 

 

Vezetési stílusok 

 

Klasszikus stílusok 

- A tekintélyelvű vezetési stílus: a vezető dönt mindenben, visszatartja az információkat, 

rendszertelenül jelöl ki személyeket feladatok elvégzésére, önkényesen vezet és dicsér. 

- A demokratikus vezetési stílus: a döntésre váró kérdésekben a vezető kezdeményez, 

alternatívákat állít fel, majd vita után a csoport dönt. A munkát a csoport osztja szét 

megjelölve a felelősöket is. A csoport véleményének figyelembe vételével a vezető 

dicsér, bírál objektivitásra törekedve. 

- A „laissez faire” (mindent ráhagyó) vezetési stílus: a vezető minimálisan vesz részt a 

döntésben, azt az egyének és a csoport hozza meg. A vezető biztosítja a tevékenység 

ellátásához szükséges feltételeket, de a munka szervezésével, az értékeléssel nem 

foglalkozik.  
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A vezetési stílusok kutatásával, a „vezetés legjobb útjának megtalálásával” foglalkozó 

szakemberek belátták, hogy a vezetők tulajdonságai, vezetési stílusa együttesen sem határozza 

meg minden alkalommal a vezetők sikereit, kudarcait.  

A kontingenciaelmélet hívei azt mondják, hogy számos „legjobb út” lehet a körülményektől 

és a feltételektől függően. Az alábbi ábrán bemutatjuk azokat a tényezőket, amelyek 

befolyásolják a vezetői hatékonyságot, majd a kontingencia elmélet képviselőinek néhány 

modelljét mutatjuk be. 

 

 

 

  
 

 

20.ábra A vezető hatékonyságát befolyásoló tényező 

 

 

A helyzetfüggő vezetés: 
Hersey és Blanchard modellje azt hangsúlyozza, hogy a vezető megtanítható arra, hogy 

viselkedését a szituáció követelményeihez igazítsa. A négy vezetési stílus az ő 

értelmezésükben a következő: 

 

- A rendelkező (irányító, direktív) stílusú vezető világos, egyértelmű utasításokat ad, 

amely eredményes pl. az újonnan belépő dolgozóknál. 

- A meggyőző (tanító, coaching) stílus a kétirányú kommunikációra, a motivációra épül. 

Igyekszik bizalmat építeni a beosztottakban, de a döntések felelősségét, az ellenőrzést 

nem adja ki a a vezető a kezéből. Ez a stílus a kevésbé tapasztalt, kezdő dolgozóknak 

felel meg.  

- Az együttműködő (támogató, szupportív) stílusú vezető megosztja a döntés felelősségét 

a csapattal. Akkor célszerű alkalmazni ezt a stílust, amikor a csapattagok már 

magabiztosan oldják meg a feladatokat. 

- A delegáló stílusú vezető meghatározza a problémát, de a megoldás módja már a 

tapasztalt, felelősségvállaló beosztottak döntésére van bízva. A beosztottak érettségét 

két tényező határozza meg: a képesség és a hajlandóság. 
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Az „út-cél” modell: 

Robert House modellje szerint a hatékony vezetőnek meg kell fogalmaznia a feladatokat, el 

kell hárítania a teljesítés esetleges akadályait , el kell érnie, hogy a beosztottak elégedettek 

legyenek a munkájukkal és magas teljesítményt nyújtsanak. A vezetési stílust a dolgozók 

tulajdonságai és a feladat jellege határozza meg. A vezetői stílust a körülményekhez kell 

igazítani. A modell szerint a négy vezetési stílus a következő: 

- Teljesítmény-orientált vezetés: a vezető kihívást jelentő célokat fogalmaz meg, magas 

teljesítményt vár el beosztottaitól. 

- Irányító (direkt) vezetés: a vezető világosan meghatározza, hogy mit és hogyan kell 

csinálniuk a munkatársaknak.  

- Résztvevő (participatív) vezetés: a vezető a döntések előtt konzultál a beosztottaival. 

- Támogató (szupportív) vezetés: a vezető törődik azzal, hogy a beosztottak jól érezzék 

magukat a munkahelyükön.  

 

 

Minden vezetőnek saját felelősségére ki kell alakítania a szervezet, a cél, és a munkatársak 

igényeinek leginkább megfelelő, hatékony vezetési stílust, amelyhez a fenti modellek 

bemutatásával kívántunk lehetőségeket felmutatni. 

 

A vezetői szerep előnytelen vonásainak (pl. stressz, túlmunka, pszichológiai alkalmasság, 

depresszió, a vezetői szerepekben és a személyiségben meglevő hiányosságok, torzulások) 

megelőzése, korrigálása érdekében érdemes fejleszteni a vezetői készségeket, a szervezeti 

kultúrát:  

a) önismeret-és készségfejlesztő tréningek 

b) életvezetési tanácsadás 

c) relaxációs módszerek 

d) mentori kapcsolat, 

e) coaching stb. 

 

A vezetők fejlesztésén a rövid-és hosszú távon előnyös változásokat, valamint a tudás 

átadásával, adott feladatokban megmutatkozó teljesítménynövekedést és a személyiség 

megváltoztatását értjük. A szervezet sikeréhez a vezetőség egészének fejlesztése szükséges.  

 

A fejlesztési folyamat során figyelembe kell venni a vezetők meglevő tudását, tapasztalatát, 

egyéniségét, feladatait és személyes igényeit. A fejlesztési folyamat hatékonyságát különböző 

formákban lehet mérni és a fejlődés mértékéről, a tapasztalatokról visszajelzést kell adni a 

képzésben részt vevőnek és a szervezetben kijelölt további érintettnek. A felnőttoktatás 

megfelelő felkészültséggel rendelkező oktatókat, trénereket kíván, akik a folyamatok 

„katalizátoraként”az egyéni és szervezeti igények figyelembe vételével, jó személyes 

kapcsolat kialakításával segítik a résztvevők tanulási folyamatát.   
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II. rész: A STRATÉGIAI VEZETÉS GYAKORLATI KÉRDÉSI 
 

1. fejezet: Hogyan válasszunk vezetési filozófiát (paradigmát)? 

 
Minden vezetőnek van saját vezetési filozófiája, akár ösztönösen gyakorolja, vagy tudatosan 

készül rá. A sikeres stratégiai vezetés előfeltétele a világos paradigmák megléte. Mint a 

követezőkben láthatjuk többféle vezetési paradigmát alkalmazhatunk a közigazgatásban, akár 

egy időben párhuzamosan is. 

Úgy gondoljuk, hogy a vezető fontos döntése, hogy a saját személyiségéhez és a vezetett 

közigazgatási szervezet jellemzőihez válasszon menedzsment-filozófiát, illetve időről időre – 

a változás menedzsment követelményének megfelelően – felülvizsgálja azt. 

Nézzük meg a legfontosabb paradigmák jellemzőit! 

 

1/1. Az Ágazati-funkcionális paradigma: a klasszikus menedzsment filozófiája 

 
A legfőbb jellemzője a hierarchikus gondolkodás primátusa. A célokat illetve a prioritásokat a 

központi államigazgatási szervek határozzák meg; azok megvalósítását költségvetési 

politikával, illetve a jogalkotáson keresztül valósítják meg az önkormányzatoknál. Az e 

filozófia szerint létrehozott szervezetek jellemzői: a hierarchikus felépítés mellett a szakmai 

munkamegosztáson alapuló ágazati szervezeti egységek kialakítása, illetve a működés feltétel 

rendszerét biztosító funkcionális szervek jelenléte. A munkaszervezés lényege a feladatok 

elemi szintű felbontására, a feladat megoldás és az eljárásrend tételes jogi szabályozására, 

illetve az elvégzett munka szigorú ellenőrzésére irányul. A köztisztviselővel szembeni elvárás 

az utasításoknak való feltétlen engedelmesség és pontos végrehajtás. Nem elvárás a 

kezdeményező készség és a felelősségvállalás.  

 

A klasszikus filozófia vezetési modellje: 

A siker képlete a teljesítmény = specializáció + szabályozottság 

A vezető törekvése: 

- Célok lebontása 

- A munkamegosztásban elfoglalt hely kijelölése 

- A munkavégzési szabályok meghatározása 

- Szoros felügyelet (szupervízió) 

 

Dilemmák: 

- A szabálykövető végrehajtást vagy a tényleges teljesítményt 

jutalmazzuk? 

- Mi legyen a kiválasztás alapja: lojalitás vagy szaktudás 
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1/2. A „participáció” paradigmája 

 
A participáció részvételt jelent, amit úgy kell értenünk, hogy a vezetők bevonják 

beosztottjaikat a célkitűzés, a megvalósítás és a teljesítmény mutatók meghatározásába. 

 

A participáció filozófiáját a napi gyakorlat menedzser eljárásaként tartják számon a 

szakirodalomban, alkalmazási területe jellemzően a magánszféra. A közigazgatásban 

elsősorban a különböző szintű vezetői tréningek tananyagaként találkozhatunk vele. 

Azt is mondhatjuk, hogy a participáció filozófiája igen lassan megy át a közigazgatási vezetők 

gyakorlatába, a működés megszervezése változatlanul a klasszikus filozófia alapján történik. 

A paradigmaváltást a gyorsan változó környezet kényszeríti ki. Az elektronikus 

technológiaváltás következtében felértékelődik a tudás és az információ. A filozófia sikere a 

beosztottak részvételén, innovációs készségén alapszik, ennek megfelelően előtérbe kerül a 

stratégiai emberi erőforrás menedzsment a vezetés rendszerében. Vizsgáljuk meg a 

participáció vezetési modelljét! 

 

A jelen paradigmája: „a participáció” 

A menedzser filozófia a beosztottak részvételére alapozza a sikert. 

A környezet jellemzői:  

- gyorsan változó, komplex, a tudás és az információ növekvő jelentőssége 

 

Az alkalmazkodás eszköze: a folyamatos változás kényszere 

A munkavállaló tulajdonságai:  

- az elismertségre való törekvés,  

- a siker mércéje az előmenetel,  

- növekszik a felelősség vállalási hajlam. 

A siker képlete a teljesítmény = delegálás + pénzügyi kontrol 

A kor tipikus vezetői modellje: MEV (megegyezéses eredménycélokkal történő vezetés) 

 

A szervezet jellemzően lapos decentralizált struktúra 

- Delegált döntési jogkör 

- Erőforrások decentralizálása 

 

Dilemmák: 

- Hogyan hangolható össze a parciális célok és az össz-szervezeti cél elérés 

közötti összhang? 
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A paradigmák bemutatása Bakacsi-Bokor-Császár-Gelei-Kováts-Takács: Stratégiai emberi 

erőforrás menedzsment (KJK-KERSZÖV Bp. 2000-2007.) tankönyve alapján történik, a téma 

iránt érdeklődőknek ajánljuk a tankönyv áttanulmányozását is. 

 

 

1/3. A jövő paradigmája: az „empowerment” 

 
Az empowerment felhatalmazást jelent az, az a magasan képzett, a problémákat önállóan 

megoldani képes beosztottak felhatalmazása az autonóm cselekvésre. A környezet változása 

oly mértékben felgyorsul, hogy nincs idő a hierarchikus szolgálati út végigjárására, a feladatot 

ott és azonnal meg kell oldani, ahol az keletkezik. 

A következőkben ismerjük meg az empowerment vezetési modelljét! 

 

A siker képlete a teljesítmény = tudás + felhatalmazás (empowerment) 

 

Az empowerment olyan vezetési filozófia, amely a több információval rendelkező 

beosztottnak döntési és cselekvési szabadságot ad. A beosztott nem csak a döntési jogot 

kapja meg, hanem a szükséges erőforrásokat is a rendelkezésére bocsátják. 

 

A vezető a beosztottat nem magatartás kontrollal szabályozza, hanem a mindenki által 

elfogadott értékekkel vezérli. 

 

 

 

 

 

2. fejezet: „New Public Management” vagy ágazati szervezéstan? 

 
A globális gazdasági válság közepén új megvilágításba kerül az Új Közmenedzsment 

eszméje. Szinte minden közigazgatási reformterv épít téziseire, az, az a magán gazdaságban 

alkalmazott -sikert, eredményt hozó – módszerek átvételére, illetve a magántőke bevonására 

közszolgáltatók ellátására. 

 

Először idézzük fel a New Public Management lényegét! 

 

Általános vonások: 

- az állami szerepvállalás csökkenése 

- a teljesítményelv előtérbe helyezése 

- az állami szféra hatékonyságának, minőségének növelése 
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Főbb megoldások: 

- a piaci mechanizmusok alkalmazása 

- közszolgáltatási tevékenységek kiszerződése 

- új menedzsment-technikák alkalmazása 

- szervezeti és döntési decentralizáció 

- fogyasztó- és ügyfél-orientáció 

- minőségbiztosítási rendszerek 

 

Mint láthatjuk a minőség- és teljesítmény orientáltság mellett a piaci mechanizmusok 

alkalmazása a legfontosabb tényező a New Public Management filozófiájában. Ez a 

gyakorlatban azt jelenti, hogy ha a magánvállalkozó olcsóbban vagy jobb minőségben képes 

közszolgáltatást nyújtani, akkor a közfeladat ellátását a magánvállalkozóra kell bízni. Ezt az 

eljárást nevezzük kiszerződésnek. A hatékonyságot illetően mindennapi gyakorlatban a 

tapasztaltok ellentmondásosak. Visszacsatolás és tényvizsgálatok hiányában nem 

állapíthatóak meg az egyes privatizált közszolgáltatások eredményessége. Szemléletes példa 

erre a budapesti parkoló társaságok tisztázatlan helyzete. Az információs szabadságról szóló 

törvény ellenére nem látható át, hogy az egyes társaságoknak mennyi a nyeresége, és abból 

mennyit fizetnek be az önkormányzatok költségvetésébe. Ismerünk olyan vidéki várost, ahol 

nem szervezték ki a parkoltatást, tehát lenne lehetőség az összehasonlító elemzésre, de ezt 

eddig senki nem végezte még el. 

 

Az Európai Unióban az Új Közmenedzsment zászlója alatt más megoldásokat is 

kifejlesztettek.  

Vizsgáljuk meg Németország közmenedzsment fejlesztési elképzeléseit! 

 

Új igazgatási modell (das neu Steuerungs-modell)  
 

- Az igazgatási eredmények költségeinek számbavétele 

- A magánszférában szokásos könyvelési rend bevezetése 

- Önelszámoló szervezeti egységek kialakítása 

- Minőségi mutatók definiálása 

 

Mint látható a német koncepcióban a privatizációról szó sem esik. A kitűzött cél a 

költségvetési gazdálkodás teljes reformja. A fenti modell azért fontos mert arra hívja fel a 

figyelmet, hogy a New Public Management angolszász változatának vannak reális 

alternatívái, úgy mint a fenti német modell, vagy a francia koncepció (a témáról 

részletesebben Horváth M. Tamás: Közmenedzsment, Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs 

2005. című tankönyvében olvashatnak.) 

 



 

 

66 

 A vezetői stratégia meghatározásánál mindenképpen célszerű a különböző modellek 

összehasonlító elemzésének elvégzése. A fejezetcímre visszatérve tegyük fel mi, a végső 

kérdést! 

Igaz-e, hogy a közigazgatási szervezetrendszer hasonlóan működik, mint egy tröszt vagy 

konszern, s ezért fejlesztésükre a magánmenedzsment módszerei alkalmazhatók; vagy pedig  

Erdei Ferenc tézisei az irányadók, mely szerint az államigazgatás területén külön ágazati, 

szakterületi problémák jelentkeznek, továbbá a gazdasági tevékenységtől eltérő jellemvonásai 

vannak, s ezért szervezésük, vezetésük is eltérő módszert kíván? 

 

Megállapíthatjuk, hogy a magánmenedzsment módszerei csak kellő kritikával és megfelelő 

adaptációval alkalmazhatóak a közigazgatásban és ettől függetlenül a közigazgatás 

eredményes működéséhez ágazati, alkalmazott szervezéstanra is szükség van. 

 

 

 

 

3. fejezet: Mérnöki módszerek a stratégai vezetésben 

 
A magyar közigazgatási reformnak koncepcióját illetően két kihívásnak kell megfelelnie: 

egyrészt az Európai Uniós csatlakozáshoz köthető Államreform politika követelményének, 

másrészt az elektronikus technológia váltás folyamatának. 

Az államreform alapvetően a szervezeti struktúra átalakítására koncentrál, ennek megfelelően 

a szervezet fő folyamatainak áttekintésére van elsősorban szükség, míg az elektronikus 

technológia váltás során az egyes munkafolyamatok standardizálása, automatizálása az egyedi 

munkafolyamatok elemi szintű leírását, technologizálását követeli meg.  

 

A közigazgatás céljait és eredményeit a működési folyamatok kötik össze. A 

munkafolyamatok összessége a hivatali működés dinamikáját jelenítik meg. A működési 

folyamatok időbeliséget adnak a közigazgatási funkcióknak, feladatoknak és bemutatják 

a munkafolyamatok működési elemeinek összekapcsolódási logikáját. A szervezet 

fejlesztés mellett az igazgatási munka technológiájának korszerűsítése teszi lehetővé a 

szervezeti teljesítmények emelését, a közigazgatás hatékonyságának növelését. 

 

A közigazgatás eredményessége, hatékonysága a közigazgatás produktumaiból 

kiindulva ragadható meg, amelyeket a munkafolyamatok állítanak elő. A 

folyamatközpontú közigazgatás-szervezés lényege az, hogy a teljesítményre ható 

tényezőket a produktumokban, illetve az előállításukra szolgáló munkafolyamatok 

mozzanataiban keressük meg. 

 

3/1. Az ügymenet modellezés készítése  

 

A munka-technológiák fejlesztésének jól ismert és bevált módszere a munkafolyamat-elemzés 

és modellezés. A magyar közigazgatásban is ismert a 30-as évek óta: 

„A munkafolyamat felbonthatósága és ésszerű rekonstrukciójának lehetősége a 

fundamentuma a racionalizálásnak. Ez az alap a lényeg. A többi az ún. szervezési 
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tudomány egész komplexusa már nem más, mint felépítmény, következetes kivitelezés, 

behelyettesítés, alkalmazás, technika.”   

(Fluck András, A közigazgatási ügyintézés racionalizálása, Budapest, 1938.) 

 

A Fluck András által kidolgozott ügymenetvizsgálat – szinte változtatás nélkül – ma is 

használatos résztechnika. Lényege, hogy sematikus grafikus ábrázolással képezi le az egyes 

munkafolyamatokat. 

A vizsgálat arra irányul, hogy a munkafolyamat elemek között nincs-e fölösleges mozzanat, 

nem alakult-e ki szükségtelen párhuzamos ügyintézés; helyes logikus sorrendben követik-e 

egymást az egyes munkamozzanatok. Az ügymenetvizsgálattal optimalizált munkafolyamat 

ügymenetmodellként minden ügyintéző számára – mint a legésszerűbb megoldás – kötelezően 

előírható. 

Fluck több száz feladat ügymenetvizsgálatát végezte el, sajnos a II. világháború 

félbeszakította ezt a tevékenységét. 

A 70-es évek elejétől jelentek meg a hazai közigazgatásban az ún. ügymenetmodellek, melyek 

a Fluck-féle elemzéseket követően a folyamatok egyszerűsített ill. korszerűsített (pl. technikai 

eszközök alkalmazásával) menetét, tevékenységi leírását, jogi, információs, technikai 

feltételeit, iratmintáit és egyéb segédleteit írják le lépésről-lépésre. A módszer alkalmazásának 

úttörője: Dr. Berkes József volt. 

 

A folyamatábrázolás bemutatása 

A folyamatábrázolás célja a feladat végrehajtásának tevékenységekre bontása logikai 

sorrendben, ami lehetővé teszi a fejlesztési pontok megtalálását. „Az ördög a részletekben 

bújik meg.” Ezt tartja a közmondás, s ezzel aligha lehet vitatkozni. A nyilvánvaló dolgokat, 

amelyek a felszínen is megmutatkoznak, nem kell aprólékos munkával keresnünk. De itt a 

felszínnel nem elégedhetünk meg.  

 

A folyamatábra szerepe a következő:  

- a munka menetét láthatóvá teszi, 

- megmutatja a résztvevők szerepeit, kapcsolatait és a lépések összefüggéseit, 

- segíti megérteni, elmagyarázni a folyamat „működését”, „technológiáját” 

másoknak vizsgálat, betanítás, tájékoztatás alkalmával, 

- jelzi a problématerületeket, a felesleges tevékenységi hurkokat és a bonyolultságot 

az egyszerűsítés során, 

- megmutatja, hogy hol kell további adatokat gyűjteni, mit kell a továbbiakban 

vizsgálni, 

- segíti megtalálni azokat az elemeket, amelyek hatással lehetnek a folyamat 

teljesítményére, 

- segíti a folyamat dokumentálását, szabványosítását, szabályozását. 
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A folyamatábrázoláshoz egy speciális segédlet használható fel, melynek elemei a következők: 

- a folyamat egyes tevékenységeinek ill. egyéb elemeinek sorszáma és megnevezése 

(tartalma); a tevékenység legjellemzőbb vonása, hogy 

 végzése többnyire egy munkatérben, munkahelyen történik, 

 jellemzően egy munkavégző (résztvevő) látja el, 

 végrehajtása időben folyamatosan történik, illetve 

 megszakítással esetenként az egész tevékenységet újra kell kezdeni, vagy ez többnyire   

veszteséget eredményez (jellemzően időveszteség), 

 általában specifikus szakmai ismeretet, gyakorlatot igényel. 

- a folyamat résztvevőinek megnevezése; egy-egy közreműködő valamennyi 

tevékenységének jele (lásd később) egymás alá, azonos oszlopba kerül: 

- a tevékenységek, folyamatelemek minősítő jelei, nevezetesen:  

  a folyamatba bemenő és abból kimenő produktumok (információ, irat, szolgáltatás, 

jelentés, levél, stb.) egy munkafolyamat jellemzően ezzel indul és fejeződik be, 

  tevékenységek általában, 

  ügyviteli tevékenység 

  elágazások (döntéseknél), melyek eredménye igen(i) vagy nem (n) lehet általában 

(speciális esetekben a  döntési alternatívákat sorszámokkal jelöljük (1,2,….); az i, n, 1,2 

stb. jeleket a  megfelelő nyilak mellé írjuk 

  a folyamat leállítása, megszakadása, felfüggesztődése, várakozás, 

  a folyamat befejeződése, lezárása, 

  nyilak, az egyes tevékenységek közötti logikai sorrendet, a feladat lefolyását jelzik, 

   belépési és kilépési pontok a folyamatábrán, amikor az ábra egy másik lapon 

folytatódik; megfelelő ki-és belépési pontokat azonos „kapcsolódó sorszámmal” látjuk el 

a jel belsejébe írva; nem a lap alján alkalmazva jelezheti egy folyamatrész valamely előre 

kidolgozott  tipikus folyamatszakasz szerinti lefolyását a megfelelő utasítással, azaz egy 

másik ábrarészre hivatkozva; 

- a „megjegyzések” rovat a folyamat egyes tevékenységeinek jellemzését, értékelését 

szolgáló észrevételek rögzítésére szolgál; ha a hely kevésnek bizonyul, akkor egy 

csatolt lapon a tevékenységek sorszámára hivatkozva lehet feljegyzéseket készíteni, a 

megjegyzéseket részletesebben kifejteni. 

-  

A folyamatábrázolás a működésfejlesztés résztechnikája, amelyet célszerű csoportfoglalkozás 

keretében végezni úgy, hogy a résztvevők az általuk jól ismert (végzett) folyamatokkal 

foglalkoznak egy fejlesztési menedzser irányításával. 
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A szakmai munkacsoport tagjai először ceruzás terveket készítenek az előrenyomott 

segédleteken. A fejlesztési menedzser és a külső konzulens a munka során folyamatosan 

tanácsokat ad kérdéses pontokon. Az egyeztetés menetközben történik. A véglegezésre 

minden esetben a tervezet megbeszélése után kerül sor. A „megjegyzés” rovat ebben a 

fázisban még üresen marad. 

Az azonos típusú folyamatokat ill. folyamatrészeket csak egyszer kell kidolgozni, s a 

továbbiakban mintaként kell felhasználni, illetve utalni kell rá az időtakarékosság és a 

hibaforrások csökkentése érdekében. 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a modellezés eleinte nehezen indul be, a 

dolog újszerűsége, idegensége miatt. A kezdeti bizonytalankodásokat át lehet hidalni 

azzal, ha a moderátor a csoporttal közösen fali-íven vezeti le az egyik, a 

feladatrangsorban előkelő helyen álló, bonyolult folyamatot. Ez a megoldás lehetőséget 

ad a begyakorlására és a tipikus tévesztési lehetőségek bemutatására, a felmerülő 

kérdések megbeszélésére. 

Az első percekben általánosan felmerülő típuskérdések és gyakorlati tévesztések például 

a következők: 

- Milyen mélységű legyen a felbontás? *Válasz: tevékenység szintű, a tevékenység 

fogalmának fentebb adott értelmezése szerint; 

- Hol jelenítsük meg a produktumot? * Válasz: általában ahová továbbítjuk, kivéve ha a 

készítőnél marad; 

- Hogyan ábrázoljuk azt, ha a produktumot több helyre továbbítjuk? * Válasz: a jel 

megfelelő ismétlésével, azonos sorban és odanyilazással (ezt már Fluck is így 

csinálta); 

- Hogyan ábrázoljuk, ha a folyamat többféleképpen alakulhat? * Válasz: vagy elágazást 

() iktatunk be a kérdés felvetésével, amitől a  változatok függenek (pl. egyszerűsített 

eljárás alkalmazható?), vagy megfontoljuk, hogy nem eleve két jól elkülöníthető 

folyamattípusról van-e szó, amelyeket külön kell ábrázolni. 

Az első modelleken a technika jó elsajátítható. A kérdéseket az első percekben érdemes 

minden résztvevőnek meghallgatni, hogy mindenki hasznosíthassa a választ. Amikor a munka 

jobban beindul (kb. 10-15 perc után), a moderátoroknak oda kell állni egy-egy csoporttag 

mellé és közvetlenül segíteni az első modellek elkészítését. 

Minden elkészült modellt a moderátor a készítővel „átbeszélve” vesz át, eközben korrigálják 

az esetleges hibákat, majd feljegyzik a fali-ívre a folyamat rangsort tartalmazó listán (+ jellel), 

hogy az adott folyamat ábrázolása elkészült. Ez ösztönzően hat a csoport aktivitására. 

Vigyázni kell azonban, hogy az esetleg kialakuló versenyszellem ne veszélyeztesse a 

modellezés minőségét. Ha a moderátor menet közben érdekes, tipikus, új hibát észlel, vagy 

egy jó ötletet, megoldást, akkor egy percre kérjen figyelmet, szakítsa meg az egyéni munkát 

és ossza meg ezt a tapasztalatot mindenkivel. Ez a módszer akkor hasznos, ha ténylegesen 

segítő információkat kapnak a résztvevők, s a megszakítás nem túl sűrű, hosszantartó. 

 

Az ügymenet modellek fajtái: 

Az ügymenet vizsgálat során alkalmazott ábrázolási technikák igazodnak a szervezési cél 

követelményeihez.  

Két szakmai kérdés megválaszolása után lehet ábrázolási módszert választani. Az első kérdés 

az, hogy milyen részletességgel képezzük le a vizsgált munkafolyamatot. A másik kérdés az, 

hogy milyen adatokat kell tartalmaznia az ügymenet modellnek a munkafolyamatról. 
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3/1.1 A blokk sémájú ügymenet modellek 

A folyamatábrázolás mélysége igen különböző lehet. A folyamatok nagyvonalú globális 

áttekintése elégséges lehet akkor, amikor a feladatok szakmai csoportjait a 

munkamegosztásban elfoglalt helyük és a szervezeti elhelyezkedésük szerint kívánjuk 

vizsgálni. Tekintsük át a rendkívüli szociális segély intézésének blokk sémáját. (1. számú ábra 

külön csatolva) 

Az áttekintő ábráról világosan meg lehet állapítani, hogy az eljárás bonyolultságát az okozza, 

hogy a hatáskört a jogszabály az önkormányzati testülethez telepíti. Nyilvánvaló, hogy 

lényegében a döntés megkettőzésével állunk szemben, mivel az Egészségügyi és Szociális 

Bizottság formális döntést hoz. A szociális szakigazgatási szerv a döntés előkészítése során 

tételesen megvizsgálja, hogy a kérelmező megfelel-e a törvényi feltételeknek. Ezzel ellentétes 

döntést az Egészségügyi és Szociális Bizottság sem hozhat. 

 

 

3/1.2  Mátrix típusú ügymenet modell 

A közigazgatásban a legszélesebb körben alkalmazott megoldás a mátrix típusú ügymenet 

ábrázolás (2. számú ábra külön mellékletben). Ezt az ábrázolási formát sematikus, grafikus 

ábrázolásnak is nevezi a szakirodalom, azért mert a munkafolyamatot csak munkamozzanat 

mélységig bontja fel és nem ábrázolja a mozdulatokat. A kettes számú ábrán világosan 

látható, hogy az iktatást egy mozzanatként írja le, holott az legalább nyolc mozdulatból áll, 

melyek az iktatási mozzanat egyes tételeit jelentik (érkezés időpontja, előadó neve, az ügy 

tárgya stb.). 

A mátrix típusú ügymenet ábrázolás minimálisan három elemet mutat be a munkafolyamatról: 

a vízszintes sorban a munkamozzanat megnevezése található, az ábra függőleges sorában a 

mozzanatot végző személyek vagy szervezetek jelölésére kerül sor. A harmadik elem a 

mozzanat munkaszervezési minősítését jeleníti meg, amely alapvetően az érdemi és az 

ügyviteli cselekmények szétválasztását szolgálja. 

Az ügymenet modell ezen túlmenően fakultatív jelleggel tartalmazhatja a mozzanatokra 

vonatkozó jogszabályhelyek megjelölését, a mozzanatok végzésének időpontját, a becsült 

időráfordítást és a becsült költséget. 

A mátrix típusú ügymenet modell alapvetően munkaszervezési céllal készülnek kitüntetett 

jelentősségük van az elektronikus technológia váltás megalapozásában. Az elektronikus 

technológia váltás sikeréhez szükség van olyan ügymenet modellekre, amely mind 

törvényességi, mind hatékonysági szempontból alkalmasak az ágazati szoftverek 

megalapozásához. 

 

 

3/2.  A folyamat szemléletű szervezetfejlesztés  
        (A közigazgatási minőségfejlesztési metodika)  

 

Folyamatelemzés és értékelés 

Az egyes munkafolyamatokat nem minden lehetséges vonatkozásban kell elemezni, hanem 

célirányosan a megoldandó probléma nézőpontjából. Minden feladat további, részletes 

vizsgálatához előzetesen meg kell határoznunk egyedi jellemzőket, amelyek a 

problémamegoldás szempontjából releváns folyamat-tulajdonságokat írják le. Nyilvánvaló, 
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hogy e tulajdonságok javítása, javulása eredményezhetik csak a probléma megoldását, a 

szervezési-fejlesztési célok elérését.  

Ezek az ún. teljesítmény, illetve folyamatértékelési paraméterek, vagy tömör kifejezéssel 

minőségi indikátorok. A folyamatok átalakításának e jelzőszámai, mutatói a fejlesztés irányait 

jelölik ki, lehetőség szerint számszerűsítve.  

Ezért a meghatározott minőségi indikátorok ún. folyamatfejlesztési paraméterekként 

szolgálnak a további elemzésben.  

A minőségi indikátorok ill. más néven folyamatfejlesztési paraméterek kiválasztása adott 

munkafolyamat esetében arra a kérdésre ad választ, hogy annak mely nem megfelelő 

tulajdonságai okolhatók a vizsgált probléma keletkezéséért? Meg lehet fogalmazni a 

közigazgatási munkafolyamatokat jellemző általános tulajdonságokat is, mint pl.: 

- demokratizmus (az érdekeltek demokratikus részvételi lehetősége biztosított-e), 

- igazságosság (méltányos-e az eljárás, nem tartalmaz-e valamilyen diszkriminációt), 

- jogbiztonság (törvényesen zajlik-e a folyamat, jogi alapjai egyértelműek, tisztázottak-e) 

- szakszerűség (az eredmény szakmailag kifogásolható-e, sok hiba, tévedés, 

pontatlanság), 

- hatásosság (a feladat a szándékolt hatást eredményezi), 

- eredményesség (a folyamat a kívánt eredményt, produktumot nyújtja-e), 

- időszerűség (időben jelenik-e meg az eredmény, hatás, szolgáltatás), 

- hatékonyság (az eredmény valamilyen megfontolás alapján arányban áll-e a 

ráfordításokkal, az erőforrásokat jól hasznosítja-e, ha ezt pénzben fejezzük ki, akkor 

gazdasági hatékonyságról beszélünk), 

- költségesség (mennyibe kerül a folyamat), 

- irányításigényesség (mennyire igényel ellenőrzést, felügyeletet, küldő beavatkozásokat), 

- szervezettség ( a folyamat egyes elemei, feltételei összehangoltak-e), 

- munkaigényesség (a folyamat milyen mértékű munkaidő - ráfordítást igényel), 

- információigényesség ( a folyamat milyen mennyiségű és minőségű információt 

igényel), 

- bonyolultság (túl sok felesleges, formális mozzanatból áll), 

- komfortosság (a folyamatban résztvevők számára – ügyfél, hivatalnok, politikus), 

- partner (megfelelőek-e a közreműködés, részvétel feltételei), 
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- hozzáférhetőség (a folyamat által nyújtott szolgáltatás hozzáférhető-e a közönség, 

igénybevevő számára). 

A folyamatfejlesztési irányok minőségi paraméterek meghatározásakor két dologra 

különösen figyelemmel kell lenni: 

- A minőségi paramétereknek konkrétnak kell lennie az adott folyamatra vonatkozóan (pl. 

az ügyintézés időtartama, a veszélyes cselekmény beszüntetése), nem lehet megelégedni 

az általánosságokkal). 

- A minőségi paramétereknek mérhetőknek, tényszerűeknek kell lenniük (pl. számszerűen 

kifejezhetők, egyértelmű tényekkel igazolhatók). 

Ha a teljesítmény ill. minőségi paraméterek meghatározása elmarad, vagy nem eléggé precíz, 

akkor a folyamaton végrehajtott változások hatását nem fogjuk tudni egyértelműen igazolni, 

eredményeink vitathatók lesznek. 

A munkatársak által javasolt folyamatfejlesztési indikátorokat közösen meg kell beszélni. 

Közös, folyamatosan bővülő lista segítségével kell az analógiákat keresni. Ez egyrészt az 

ellenőrzést szolgálja, másrészt a hasonlóságok révén egyszerűsíti a feladatot. 

A gyakorlati végrehajtás következő lépésrendje ajánlható: 

- A moderátor értelmezi, összefoglalja a minőségi indikátor fogalmát, szerepét. 

- A moderátor fali-ívre felír egy ún. induló paraméter listát, amelyek nyilvánvalóan 

következnek a problémafeltárásból és a célmeghatározásból, a háttér információkból, a 

primer minősítésekből. 

- A résztvevők sorra veszik a vizsgált folyamatokat és munkafolyamatonként 

meghatározzák a folyamatfejlesztési irányokat. 

- Amikor a fali-íven még nem szerepelő paramétert fogalmaz meg bármelyik résztvevő, 

akkor ezt hangosan bemondja és a fali-íven levő közös listához hozzáírják, amely így 

folyamatos ötletadó segítségül szolgál. 

A folyamatelemzés maga nagy figyelmet, a tevékenység alapos ismeretét feltételezi. Itt dől el, 

hogy sikerül-e változtatni a vizsgált munkafolyamatok gyenge pontjain, vagy nem.  A cél a 

folyamatok javítható elemeinek megkeresése és a változtatás tartalmának meghatározása. 

A következő elemzési mozzanat a folyamatábra egyes tevékenységeinek sorra vétele.  

Mindegyikre fel kell tenni a következő kérdéseket: 

- Az adott folyamatelem hatással van-e meghatározott minőségi (fejlesztési) indikátorok 

alakulására? 

- Ha nem, akkor tovább lehet haladni, ha csak valamilyen nyilvánvaló hiba 

megállapítása, javítható célú észrevétel nem kínálkozik. 

- Ha igen, akkor az adott tevékenységre konkrétan ki kell mutatni, hogy az milyen 

intézkedésekkel, beavatkozással stb. hozható a célrendszer, illetve a 

folyamatfejlesztési irány által megkívánt állapotba. A következő kérdések adódnak: 
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 Mi a probléma, hol a baj, mi az ok? 

 Mit lehetne tenni, változtatni a javítás érdekében, milyen alternatív megoldások 

lehetnek? 

Mind az előző lépésben történő minőségi indikátor meghatározását, mind pedig a jelen 

fázisban végzendő folyamatelemzést segíti az egységes folyamatelemzési kérdésrendszer, 

amelyet segédletként fali-ívre írva kell használni.  

A szervezési gyakorlatban széles körben elterjedt vizsgálati módszer az ún. ellenőrző 

kérdések (angolul check-list módszer) alkalmazása. Ennek lényege, hogy a szervezés 

általánosított tapasztalatai alapján a problémát, helyzetet módszeresen feltáró, megfelelően 

konkrét kérdéseket tesznek fel és az ezekre kapott válaszokból vonnak le következtetéseket. A 

check-list módszerrel feltárhatók azok a gyenge, vagy épp erős pontok, amelyeken 

továbbvizsgálódva a problémák gyökeréig, vagy tovább, a megoldásokig lehet eljutni. A 

check-list közel áll a tesztmódszerhez, amelynél a válaszok meghatározott kategóriákban, 

adatszerűsítve jelennek meg, s ennek révén a vizsgált jellemzők összehasonlíthatókká válnak 

egymással, ill. normákkal, standardokkal. 

Az is egyértelmű, hogy a közigazgatási feladatok jelentős részénél a költség/haszon 

összefüggésre vonatkozó kérdés irreleváns. Fontos metodikai szempont, hogy az elemzőt nem 

szabad a valóságtól elrugaszkodott kérdések menetrendszerű végiggondolására kényszeríteni. 

Ezért alaposan végig kell gondolni az általános ellenőrző kérdések „működőképességét” az 

adott folyamatban.  

A megállapításokat (probléma, elemzés, értékelés, megoldási ötlet, javaslat) a 

folyamatelemzési nyomtatvány „Megjegyzések” rovatában kell rögzíteni tevékenységenként. 

Ha a hely nem elég, akkor a kiegészítő segédleten lehet részletezni az észrevételt. Ha 

valamely észrevételt több helyen akarunk szerepeltetni, akkor elég utalni rá. „lásd …pont”. 

Az elemzés során nem kell a javaslatokat részletesen kifejteni. Elegendő a lényegre utaló 

gondolatokat egy-egy mondatban, vagy akár egy-egy szóval (pl. ”kiiktatható”, „gépesíthető”, 

„túl sok időt vesz igénybe”) történő rögzítése.  

A legfontosabb a gondolat megragadása. A megjegyzések közül azok az igazán értékesek, 

amelyek megoldási, cselekvési alternatívát tartalmaznak. Ilyenekre kell ösztönözni a 

munkatársakat. A folyamatelemzés utolsó lépése a megállapítások összegzése a feladat 

egészére nézve. 

Az összefoglalásnak két célja van. Egyrészt válaszolni kell arra a kérdésre, hogy a kijelölt 

folyamatfejlesztési irányokban az elemzés alapján milyen változásokat sikerült 

megfogalmazni. Másrészt pedig következtetést kell levonni arra nézve, hogy a fenti változás a 

működési tényezők mely elemét érinti leginkább. Ez utóbbihoz a támpontokat a fali-íven 

kifüggesztett modell szövegeiből lehet meríteni. 

Ez nemcsak a gondolatébresztés miatt hasznos, hanem elismerést és további ösztönzést jelent 

az ötletadónak, és motivációt a többiek számára. Egy-egy folyamatelemzés átvételét a 

moderátor feljegyzi a folyamatlistát tartalmazó fali-íven (+jel a „folyamatelemzést elkészült” 

rovatban). Így követik nyomon a résztvevők az elemző munka előrehaladását.  

 

Elemzési gyakorlatok, a tapasztalatok összegzése, vetítés 

Az elvégzett vizsgálatok egy-egy folyamatra vonatkozóan szolgáltatnak információkat. Ezek 

alkalmasak arra, hogy segítségükkel meghatározzuk a szóban forgó folyamat fejlesztését, 

racionalizálását szolgáló beavatkozásokat és az átszervezett folyamat új szervezési 

modelljének szabályozásának kidolgozását. 
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A gyakorlati tapasztalat azonban az, hogy egy-egy munkafolyamatot lehet ugyan kisebb 

mértékben javítani, hibáit korrigálni, azonban jelentős ésszerűsítéseket, fejlesztéseket csak a 

kapcsolódó folyamatok egyidejű racionalizálásával lehet végrehajtani. Ez azért van, mert a 

működési tényezők nem egy folyamatot, gyakran nem is csak egy funkciót szolgálnak ki, s 

így egy-egy folyamat feltételeinek megváltoztatása közvetve más folyamatokat is érint. 

A folyamatfejlesztési igények egész szervezetre történő általánosításának „technikája” az ún. 

vetítés, amely célszerűen csoportos összegzés és értékelés keretében szervezhető. E 

módszernek az a rendeltetése, hogy a folyamatelemzések során meghatározott változtatási 

elgondolásokat a szervezet működési tényezőire vonatkoztassuk, azokra vetítsük. Ennek 

eredményeképpen az egyes szervezeti tényezőrendszerek problémamegoldást célzó fejlesztési 

programja (pontosabban annak egyfajta előképe) születik meg. 

A vetítés alapgondolata az, hogy a moderátor egy – az adott funkcióterületre jellemző – 

általános folyamatlogika szerint sorra előhívja a változtatási javaslatokat, majd ezeket 

szervezeti tényezők modelljének szerkezete alapján elrendezi a működési tényezőrendszerek 

szerint.  

Ez az átrendezés tapasztalataink szerint igen izgalmas a résztvevők számára, s erősen 

inspiráló hatású további, új fejlesztési ötletek generálása tekintetében. Az alkotó 

munkacsoport tevékenységének legproduktívabb és legélvezetesebb mozzanata ez, amely 

előrevetíti a készülő zárójelentés lényeges megállapításait. Kézzelfoghatóvá teszi a csoport 

munkájának eredményét. 

A vetítés első mozzanatában a moderátor feleleveníti a szervezeti tényezők modelljének 

lényegét és bemutatja a tényezőrendszereket egyenként megjelenítő fali-íveket. (A 

tényezőrendszerek megnevezései szerepelnek egy-egy üres fali-ív tetején). 

A második mozzanat során egy tipikus folyamatot, vagy magát a főfolyamatot kiválasztják. 

(Ha alapvetően különböző típusfolyamat van, akkor a vetítés következő két mozzanata 

megismétlődik). A moderátor végigkérdezi a kiválasztott munkafolyamat szakemberét – az 

egyes folyamatelemekhez fűzött javaslatokról az egyes fejlesztési elgondolásokat az érintett 

működési tényezőrendszer fali-ívére a moderátor írja fel. Ekkor a többiek saját elemzéseik 

hasonló következtetéseit bemondják, s ezek a feltevések és kiegészítések is felkerülnek a fali-

ívre. A kiválasztott – ill. általános – folyamaton végighaladva minden eredeti ötlet, amely 

egy-egy folyamatelemhez kapcsolódva született, a fali-ívre felkerül a működési 

tényezőrendszerek szerint elrendezve, pontosabban átrendezve. 

A harmadik mozzanatban a résztvevők a folyamatonkénti összegzéseket tekintik át és 

bemondják a javaslatokat, amelyek eddig még nem hangzottak el, vagy módosító 

megjegyzéseket tesznek a már rögzítettekhez. 

A negyedik mozzanatot „vertikális hézagpótlásnak” nevezhetjük. Ez azt jelenti, hogy a 

moderátor sorra veszi az egyes tényezőrendszerek immár jó néhány, javaslatot tartalmazó fali-

ívét és egyenként „vertikálisan” végignézik.  

A kérdés, amelyre választ keres a csoport az, hogy nem hiányzik-e valami a felsorolásból a 

szerzett összbenyomás alapján. Pl.: ha több informatikai felvetés van, felmerülhet, hogy 

ezeket nem kell-e egy átfogó informatikai fejlesztési stratégia keretébe ágyazni. Az új 

megállapításokat rögzítik. 

Az ötödik mozzanat lényege a „horizontális hézagpótlás”. Ez azért szükséges, mert az egyes 

javaslatok az egyik tényezőrendszert érintően feltételezhetnek változtatásokat másoknál. Pl.: a 

folyamatok átalakítása munkaköri (azaz szervezeti) változtatásokat idézhet elő, amennyiben 

egyes tevékenységek megszűnnek, megjelennek, átcsoportosításra kerülnek, vagy módosulást 

válthat ki az információáramlásban, stb. Az új megállapításokat rögzítik. 

A negyedik és ötödik mozzanatok jól mutatják, hogy a vetítés során a szervezeti tényezők 

modellje úgy működik, mint a Mengyelejev-féle periódusos rendszer az elemek 

elrendezésében. Jól áttekinthetővé teszi a rendszerbeli kapcsolatokat és így észrevehetővé 
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válnak a logikai hézagok. Az összefüggések alapján rávezet azokra a pontokra, ahol „még 

lennie kell valaminek” a teljességhez.  

A vetítésnek lehet visszahatása a folyamatelemzésekre is. A résztvevők felismerhetik azt, 

hogy – mások által felvetett – egyes javaslatok vonatkoztathatók az általuk elemzett 

folyamatokra, de ők ezt nem ismerték fel. A moderátornak fel kell hívnia a figyelmet arra, 

hogy ilyenkor a szakértőknek pótlólag rögzíteniük kell ezeket a változtatási lehetőségeket a 

megfelelő folyamat megfelelő eleménél. 

Az alkotó munkacsoport tevékenységének utolsó, s e szakasz hatodik mozzanata a vetítés 

eredményeként előállt javaslatrendszer globális értékelése. Ekkor elemezni lehet, hogy 

- sikerült-e megtalálni a probléma megoldását, 

- vajon reálisak-e a felvetések, mennyire függ az adott szervezettől a megoldás, 

- melyek a kiemelkedő prioritású javaslatok, 

- mennyire találkozik ez a javaslati rendszer az előzetes elképzelésekkel, 

feltételezésekkel. 

A csoport értékelését, benyomásait a moderátornak, segítőinek jegyezniük kell, mert ezek 

értékes adalékok lesznek a Zárójelentéshez az egyes javaslatok, alternatívák mérlegelésénél. 

 

 

A fejezet Gáspár Mátyás: Helyi önkormányzatok, Csákberény 1995. című könyve alapján 

készült. 
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4. fejezet: Módszertani melléklet 

 
A módszertani mellékletnek az a célja, hogy a polgármesterek tájékozódjanak a tanácsadó 

cégek által használt vizsgálati módszerekről, így szerződéskötéskor könnyebben ellenőrizhető 

a tanácsadó cégek ajánlata, precízebb szerződés köthető. 

 

4/1. Átvilágítási résztechnikák 

 
4/1.1 Ügymenetvizsgálat 

Az ügymenetvizsgálat az igazgatásszervezésben a munkanap fényképezés mellett a 

legelterjedtebben alkalmazott elemzési és tervezési módszer. A közigazgatási ügyintézési 

technológia kidolgozása: az ügyben alkalmazni szükséges anyagi jogi, eljárásjogi, ügyviteli és 

technikai szabályok logikus, szakszerű munkafolyamattá rendezését jelenti. Az ügyintézés 

fenti értelemben vett technológiájának előírása jelenleg még kivétel és nem elfogadott a 

gyakorlat által. Az ügymenetvizsgálat során az egyes ügycsoportokban a különböző 

ügyintézők egyéni munkamódszerei szerint végzett ügymenetek teljes ügyintézési 

folyamatának grafikus ábrázolása, majd elemzése eredményeként az adott ügyben optimális 

ügyintézési technológia kialakítása történik meg. 

A vizsgálat a folyamat három elemére koncentrál: 

- Az ügyintézési folyamat egyes elemeit kik, mely szervezetek ill. személyek végzik. 

- A folyamat elemei milyen sorrendben, egymásutániságban jelennek meg. 

-  Milyen szabályozás alapján végzik az ügymenet egyes mozzanatait. 

Az ügymenetvizsgálat folyamata 

Az ügymenetvizsgálat elvégzésének előkészítő szakaszában kiválasztjuk az igazgatási 

munkafolyamatot, illetve ügycsoportot jól jellemző konkrét ügyeket. Ezt követően a 

rendelkezésre álló iratanyag, az ügyintézők kikérdezése és más dokumentumok alapján 

rekonstruáljuk az ügyintézési folyamatot, elkészítjük az ügymenet grafikus ábráját. 

A grafikus folyamatábra tartalmazza az ügyintézést megelőző mozzanatokat, a tényleges 

eljárás összes ügyintézési elemét a cselekvések időrendi sorrendjében: a munkamozzanat, a 

munkafolyamatban résztvevő, valamint az ügymenet mozzanatát meghatározó szabályozás 

megjelölésével. Hasznos, ha a folyamatábra tartalmazza az egyes eljárási cselekmények 

között eltelt időtartamot is.  

A mozzanatok jelölésekor más módon kell feltüntetni az érdemi, ill. az ügyviteli elemeket (pl. 

az érdemieket kockával, az ügyviteliket körrel jelölve). A feldolgozás és elemzés során 

ugyanis jelentősége van annak, hogy a folyamatban hány érdemi, illetőleg hány ügyviteli 

mozzanatot végeztek. A folyamatábrák elkészítése után, az értékelés szakaszában 

ügykörszakértők bevonásával elvégezzük az ügymenet kritikai elemzését. Az azonos 

ügycsoportba tartozó ügyek folyamatábráinak összehasonlítása, a tapasztalatok általánosítása 

a szöveges értékelés elkészítése után kerül sor a módosított, javított munkafolyamat 

ábrázolására, amely alapját képezi a folyamatra vonatkozó ügymenetmodell kialakításának.  

A módosított munkafolyamat modelljéhez szöveges indoklást is fűzhetünk, amely a javasolt 

változás előnyeit magyarázza. 

Az ügymenetvizsgálat eredményei egyéb szervezési következtetések levonását is 

eredményezhetik. Így ráirányíthatják a figyelmet a szervezeti kapcsolatok neuralgikus 

pontjaira (házon belüli levelezgetés, külső szervekkel való nem kielégítő kapcsolat). 

Lehetőség van továbbá arra is, hogy az érdemi lépéseket lassító ügyviteli mozzanatokat 
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ésszerűbben szervezzék meg. Az ügyintézési folyamatot tovább ésszerűsíthetjük a 

munkafolyamatba beépített segédletekkel; iratmintákkal. 

 
4/1.2  Interjú 

Az interjú olyan adatgyűjtési módszer, amelyben a szervező beszélgetés során tesz szert a 

szervezés célja által körülhatárolt ismeretekre. A munkatársak személyes megkérdezése a 

szervezési tevékenység egész folyamatát végigkíséri, a szervezők ezáltal, nagymennyiségű és 

hasznos információkkal alapozhatják meg szervezetfejlesztési stratégiájukat. 

 

Az interjú menete 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy az interjú módszer alkalmazásával nyert adatok hasznosan 

járuljanak hozzá a szervezési munkánkhoz, a megkérdezésre, a dolgozókkal történő 

beszélgetésekre éppoly alaposan fel kell készülni, mint más vizsgálati módszer alkalmazására. 

A vizsgálat előkészítő szakaszában el kell dönteni, hogy kik azok a személyek, akik a 

kutatásunk tárgyáról bizonyos adatokkal rendelkeznek. Beszélgető partnerekként szóba 

jöhetnek a szervezet tagjai, de szervezeten kívülálló személyek is. Az előkészítő szakasz része 

annak eldöntése is, hogy az interjú melyik fajtáját alkalmazzuk. 

Az interjúkészítés többféle formája ismert.  

Nyílt interjúnak azt a módszert nevezzük, amikor a vizsgált személyek ismerik a beszélgetés 

célját, azzal egyetértenek. Ez lehetővé teszi a beszélgetés folyamatos rögzítését. A rejtett 

interjú során kötetlen beszélgetés benyomását kell kelteni a kérdezettben olyan irányított 

kérdésekkel; hogy a vizsgálódást végző az őt érdeklő lehető legtöbb információhoz jusson. 

 A strukturált interjúnál a kérdező előre rögzített kérdéseket tesz fel. A módszer előnye a 

könnyebb feldolgozhatóság, hátránya viszont, hogy a kérdések körén kívül eső információk 

rejtve maradnak. Annak érdekében, hogy ezt a merevséget feloldják a szervezésben, gyakran 

strukturálatlan, vagy csak részben strukturált interjúkat készítenek.  

Csoportos interjút akkor készítünk, amikor arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek abban 

a körben, amelybe tartoznak, hogyan nyilvánítanak vélemény. A csoportos interjúnak fontos 

eleme a megkérdezettek közt kibontakozó vita, a különböző szempontok, vélemények 

érvényre jutása. 

Az interjúk elkészítése után a beszámolók elkészítése, majd a kapott eredmények értelmezése 

és értékelése következik. Az interjúkészítés sikere nagymértékben függ a kérdező 

személyiségétől. Fontos tulajdonságok a jó kapcsolatteremtő képesség, a megfelelő 

tájékozottság, a szakmai nyelv ismerete, a türelem és az empátia. 

Az interjúmódszer rendszerint más megfigyelések ellenőrzésére, egyéb résztechnikákkal 

végzett vizsgálatok megállapításainak kiegészítésére alkalmas módszer. 

 

4/1.2 Dokumentumelemzés 

Megkülönböztetünk tartalmi és formai dokumentumelemzést. 

Az empirikus adatgyűjtés egyik jól hasznosítható forrása a szervezeti dokumentumok 

vizsgálata. A szervezeti problémák igen nagy százaléka visszatükröződik a szervezeti 

dokumentumokban, ezek összegyűjtése és tanulmányozása lehetővé teszi, hogy a szervező az 

egész szervezetről és a vizsgált kérdéskör több részletéről alapvető információkkal 

rendelkezzen anélkül, hogy a szervezeti munkát „zavarná”. A dokumentumelemzés az egyik 

legegyszerűbben alkalmazható résztechnika, de alkalmazását nem szabad túlbecsülni. A 
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dokumentumelemzéssel a szervezet felépítését, struktúráját ismerhetjük meg, de a szervezet 

valós működéséről nem kapunk információt. Sokszor a szervezők a dokumentumelemzést 

elegendőnek tartják a szervezet megismerésére, ami persze kevés ahhoz. A 

dokumentumelemzés önállóan nem   elegendő egy szervezet teljes körű átvilágításához, de 

nélküle elképzelhetetlen a szervezet megismerése. Célszerű tehát más résztechnikákkal együtt 

alkalmazni.   

A dokumentumelemzés menete 

A dokumentumok vizsgálatára igen sokféle célból kerülhet sor, ezért a megfelelő források 

felkutatása az elemzés első lépése. A teljesség igénye nélkül az alábbiakban foglalhatók össze 

a szervezeti dokumentumok legfontosabb típusai: 

- belső utasítások, rendelkezések, előírások, 

- nyilvántartási adatok, nyilvántartás alapját képező egyéb dokumentumok, 

- beszámolók, jelentések, szerven belüli levelezések, 

- ügyfelekkel kapcsolatos dokumentumok, közérdekű panaszok, bejelentések, 

- értekezletek; tanácskozások, gyűlések jegyzőkönyvei, 

- személyi anyagok, 

- a szervezetben végrehajtott vizsgálatok, ellenőrzések dokumentumai. 

A szervezeti dokumentumok tartalmi vizsgálata és értékelése mellett a szervezési cél 

függvényében formai vizsgálatot is kell végezni. A formai dokumentumelemzés 

megállapításai eredményeképpen szervezési cél lehet egyes feladatok informatikai 

szempontból történő átszervezése, az alkalmazott technika korszerűsítése a gépesítettség 

színvonalának emelése. 

 

4/1.4 Munkanap fényképezés 

A munkanap fényképezés egy személy, csoport vagy az egész szervezet hasznos 

munkaidőalapját vizsgáló résztechnika. Annak megállapítására szolgál, hogy a dolgozók 

rendelkezésükre álló munkaidőt hogyan használják ki, és hogyan osztják a meg a különböző 

tevékenységek között. A megfigyelés tárgya tehát, a dolgozó által végzett munka és az egyes 

munkaelemek időtartama. A munkanap fényképezés során a dolgozó napi tevékenységét, - a 

munkaelemek elvégzéséhez szükséges idő megjelölésével - folyamatosan feljegyzi a 

munkafelvételi lapra. 

A munkaidő alap és a végzett tevékenységek munkaidejének összehasonlításával 

megállapítható: 

- az egyes tevékenységfajtákra fordított idő mennyisége, a munka intenzitása, 

- a munkavégzés folyamatossága vagy megszakítottsága, tehát az, hogy a 

tevékenységek mennyire szervezetten követik egymást a dolgozók egyéni 

munkavégzésében, 
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- az egyes tevékenységfajtákra fordított idő aránya, részesedésük az összmunkaidő 

alapból. 

 

A munkanap fényképezés többféle módon végezhető el: 

- a megfigyelést végezheti a dolgozó maga (önfényképezés), vagy más személy, 

- a mérés lehet csoportos, vagy egy dolgozóra vonatkozó, 

- a mérés során többféle eszközt is igénybe vehetnek (fényképezőgépet, filmfelvevőt, 

stopperórát, egyéb speciális rögzítő eszközt), 

- a munkafajtákat előre meghatározzák (tevékenységjegyzék), rendszerezik és a 

dolgozóknak csak a megfelelő kódszámot kell rögzíteni, vagy a tevékenységfajtákat 

utólag, a feldolgozás folyamatában minősítik, 

- ténylegesen mért idővel számolnak, vagy előre meghatározott normaidővel. 

A közigazgatási gyakorlatban elterjedt a csoportos önfényképezés. A munkafajtákat általában 

a szervezők minősítik a feldolgozás folyamatában, a dolgozók tényleges időt jeleznek a 

felvételi lapokon. A számítógépes feldolgozás az adatok gyorsabb és részletesebb elemzését 

teszi lehetővé. 

 

A munkanap fényképezés menete 

A vizsgálat előkészítő szakaszában a dolgozók számának megfelelő mennyiségben 

sokszorosítani kell a munkafelvételi lapokat, amelyekre a dolgozók a napi tevékenységeket 

rögzítik, valamint a vizsgálat eredményét számszerűen összesítő feldolgozó táblákat. A 

munkanapfelvétel céljáról valamint a felvételi lapok kitöltésének módjáról a dolgozókat 

tájékoztatni kell. A felvétel eredményessége a jó előkészítésen, az alapos, körültekintő 

elemzésen kívül azon is múlhat, hogy mennyire sikerül a dolgozókkal a felvétel célját, 

értelmét elfogadni. Az előkészítési szakaszba tartozik még az egyes tevékenységfajták 

minősítését tartalmazó jegyzék, a tevékenységek kódolásának előkészítése is. 

A munkanap felvétel elvégzésére kb. 2 hetes, átlagos terhelésű időszakot célszerű 

kiválasztani, kivéve azt az esetet, ha meghatározott feladat elvégzésének körülményeire 

vagyunk kíváncsiak. 

A felvétel adatfelvételi szakaszában a dolgozók napi tevékenységét a munkafelvételi lapra 

részletesen fel kell vezetni, és mérni kell a tevékenységek elvégzéséhez szükséges időt is. A 

kitöltött adatfelvételi lapokat a szervezet vezetője naponként láttamozza, majd azokat 

hetenként kell átadni a feldolgozást végző munkacsoport tagjainak. 

A feldolgozás és értékelés szakaszában a szervezők a munkafelvételi lapok bejegyzéseit a 

tevékenységjegyzék alapján kódszámmal látják el, majd a feldolgozó táblázatokat 

osztályonként, csoportonként, vezetőként, ügyintézőként és az ügyvitelt ellátó dolgozóként 

kitöltik és számszerűen összesítik. 
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Az igazgatásszervezésben a munkanap fényképezés felhasználható: 

- a szerven belüli munkamegosztás aránytalanságainak kiküszöbölésére, a munkateher 

egyenletesebb elosztására, 

- az egyes tevékenységfajták arányának javítására, egyes tevékenységfajták 

elvégzésének jobb megszervezésére, 

- az információgyűjtés és feldolgozás racionalizálására.  

A munkanap fényképezés során nyert adatokat grafikus ábrázolási módszerekkel 

szemléletesebbé tehetjük. 

 

4/1.5 Funkciógyakoriság elemzés 

A szervezés szempontjából jelentősége van annak, hogy az egyes szervezeti funkciók 

adott időegység alatt hányszor fordulnak elő. A funkciógyakoriság elemzéssel választ 

kapunk arra, hogy: 

- melyek azok az ügykörök, amelyeknél - tömegszerűségük miatt – kisebb problémák is 

fennakadást okoznak, 

- melyek azok a gyakran ismétlődő feladatok, amelyek formalizálhatók, majd gépesített, 

automatizált feldolgozásuk lehetővé válik, 

- a közigazgatási szervezet hatósági statisztikája 

- az egyes tevékenységek mellé rendelt átlagidő alapján kiszámítható a funkció 

elvégzéséhez szükséges időtartam. 

 

A funkciógyakoriság elemzés menete 

A vizsgálat végzése folyamatában először rögzíteni szükséges a tevékenységi elemeket, majd 

az egyes tevékenységeknél meg kell jelölni az előfordulás gyakoriságát (időegység alatt 

végzett tevékenységszámot). A gyakorisági adatokat különböző forrásokból szerezhetjük be. 

Ilyenek lehetnek a közigazgatási szervezet hatósági statisztikája, az ügyforgalom mérés 

alapján nyert adatok, bizonyos típusú dokumentumok megszámlálása, becslés, egyéb speciális 

mérések. Ezt követi táblázatok adatainak összehasonlítása, amely alapján rangsort állíthatunk 

fel a különböző tevékenységek szervenkénti, dolgozónkénti előfordulásának gyakoriságáról 

táblázat adatai kiegészíthetők az átlag időráfordítás adataival, amelynek eredményeként 

megkapjuk a feladat elvégzéséhez szükséges időt. 
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4/1.6  Munkakörelemzés 

A munkakörelemzés, mint önálló résztechnika - a munkanap fényképezéshez hasonlóan - 

egyes dolgozók napi tevékenységét vizsgálja. A vizsgálat célja azonban a munkakör tartalmi 

elemeire irányul. Amíg a munkanap fényképezésnél a cél a tevékenységek idő-ráfordítási 

arányainak vizsgálata, addig a munkakörelemzésnél azt tesszük vizsgálat tárgyává, hogy a 

dolgozó tevékenysége megfelel-e az adott munkakörre előírt, megkívánt tevékenységnek. 

 

        A munkakörelemzés menete 

Az elemzés során elsősorban az adott munkakörre vonatkozó szabályozás dokumentumait 

vizsgáljuk meg. A különböző szintű szabályzatokból, valamint a dolgozó és a vezető tárgyra 

vonatkozó információiból összeállíthatjuk az aktualizált munkaköri leírást.  

A vizsgálat elemző, értékelő szakaszában összehasonlítjuk a ténylegesen végzett munkaköri 

tevékenységeket a szervezeti cél által megkívánt, aktualizált munkakörrel. A munkakör 

elemzése során az alábbi kérdéskörök tisztázhatók: 

- a feladatokat rangsorolni lehet nehézségi fok szerint, a bonyolultság fokának 

megjelölésével, 

- vizsgálhatók azok a tevékenységek, amelyek hiányoznak a munkakörből, ennek oka 

megállapítható, 

- kikkel szükséges együttműködni a munkakör végzése során, milyen a kapcsolat, 

- milyen módon lehetne tökéletesíteni a munkakört. 

A munkakörelemzés során vizsgálható az is, hogy az egyes tevékenységek mennyiben 

felelnek meg a munkakörre előírt képesítettségi követelményeknek. Ennek alapján 

megállapítható, hogy a szervezet milyen hatékonysággal gazdálkodik a rendelkezésre álló 

képzett munkaerővel, van-e alulfoglalkoztatás, vagy ellenkezőleg, a dolgozók képzettsége 

nem, vagy nem mindenben felel meg az előírásoknak. 

A vizsgálat eredményeként javítható a szervezeten belül az egyes munkakörök telepítése, 

változtatható a szerven belüli és a szervek közötti kapcsolatrendszer. A felmérés a magasabb 

színvonalú személyzeti munkát is elősegíti. 

 

 

4/2  Csoportos szellemi alkotótechnikák 

 

A kollektív szellemi alkotótechnikák, mint problémamegoldó eljárások alapját mindenek előtt 

a pszichológia azon megállapításai képezik melyek szerint; 

- az ember ugyanannyi idő alatt csaknem kétszeres mennyiségű elgondolás 

produkálására képes akkor, ha értékelésüket későbbre halasztják, 

- a kigondolt ötletek minősége számukkal együtt növekszik, 



 

 

82 

- a kollektív szellemi alkotómunka lehetővé teszi, hogy több jó ötlet szülessen, mint az 

egyéni problémamegoldók elgondolásainak összege, 

Az igazgatásszervezésben rendkívül nagy szükség van a szervezetek munkakollektíváiban 

felhalmozódott szakmai tudás, gyakorlati tapasztalat minél szélesebb körű hasznosítására. 

A kollektív szellemi alkotótechnikák részletes szabályozókat dolgoztak ki azoknak a 

feltételeknek a biztosítására, amelyek lehetővé teszik a kreativitást gátló, a szervezeti 

hierarchiából származó több szempontú megközelítés hiányából eredő gátló tényezők 

kiiktatását. 

A szellemi alkotótechnikák gyakorlati alkalmazása a szervezőtől a kidolgozott módszerek 

részletes ismeretét, és bizonyos gyakorlati tapasztalatokat is feltételezi. A Jegyzet keretei közt 

néhány ismertebb szellemi alkotótechnika lényegi összefoglalására van lehetőség. 

 

4/2.1 A brainstorming 

A brainstorming (ötletroham) lényege, hogy az értekezletvezető (moderátor) által röviden 

vázolt problémával kapcsolatban a csoport tagjai minden megkötöttség nélkül kinyilvánítják 

mindazt az ötletet, ami megoldásként eszükbe jut. Minden ötletet rögzítenek, de egyet sem 

értékelnek addig, amíg valamennyit össze nem gyűjtötték. Ilyen körülmények között azt 

érhetik el, hogy az egyik csoporttag ötlete a másik gondolatainak bővülését, gazdagodását 

eredményezi. 

 

A brainstorming menete 

A megbeszélés a munka előkészítésével; a megoldani kívánt kérdés egyértelmű 

megfogalmazásával, ált. 8-10 különböző képzettségű, de a problémához értő résztvevő 

kiválasztásával, és a helyiség előkészítésével kezdődik. 

A moderátor az ülés megkezdésekor röviden ismerteti a célt, a brainstorming lefolytatásának 

szabályait. A résztvevők már a meghívóból ismerik megoldani kívánt problémát, így nincs 

akadálya annak, hogy a bevezető után egymást követően elmondják javaslataikat. Az ötleteket 

táblára rögzítik A felvetett javaslatok mennyisége időközönként lanyhul, célszerű ilyenkor a 

moderátor gondolatokat továbblendítő beavatkozása. A brainstorming ülések időtartamát 30-

40 percnél hosszabb időben nem érdemes meghatározni, ennél hosszabb idő a résztvevők 

kifáradása miatt valószínűleg már nem eredményez újabb ötleteket. 

Az ülés következő szakaszában a kapott ötleteket csoportosítják és értékelik. 

A brainstorming alkalmazása akkor javasolható, ha nem törekszünk teljes megoldásra. Nem 

helyettesíti az elmélyült egyéni munkát, jól alkalmazható viszont helyzetfeltáráskor, 

koncepcióalkotáskor. 

 

4/2.2 A Delphi-módszer 

 A módszer alkalmazásakor a csoportmunkában résztvevő személyek írásban, a vezető 

szervező, vagy szervező csoport által meghatározott határideig kifejtik a probléma teljes 

megoldására vonatkozó véleményüket. A csoport tagjainak lehetőségük van egymás 

munkájának megismerésére, és önálló elmélyült munka eredményeként annak 

továbbfejlesztésére. A módszer a csoporttagok formális együttléte nélkül valósít meg 

csoportos munkát. 
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A Delphi-módszer menete 

A tagokat levélben kérik fel a munkában való részvételre. A cél a probléma ismertében 

megadott határidőig (ez általában 2 hét) kell írásban kifejteniük megoldási javaslataikat. A 

beérkezett írásos anyagokat a szervezést irányító csoport összegzi, ráirányítva a figyelmet az 

eltérő véleményekre, a pro- és kontra érvekre. Ezt követően a csoport tagjai megkapják az 

összefoglalást, és ismét írásban kell – most már a továbbfejlesztett anyagban foglalt 

megállapításokra tekintettel - javaslataikat kifejteni. A levelezés addig folytatódik, amíg a 

csoport tagjai egymás álláspontját a sajátjukkal integrálva, azonos véleményre nem jutnak.  

A módszer lehetőség szerint a teljességre törekszik. Az alkotó, elmélyült munkát, az önálló 

gondolkodást ötvözi a kollektív munka előnyeivel. Elsősorban koncepcióalkotáskor, részletes 

terv készítésekor, problémamegoldás céljára használható. 

 

4/2.3 A 635 módszer 

A módszer megnevezését a rá jellemző számszerű adatok alapján kapta. Lényege, hogy 6 fős 

csoportok, 3 megoldási változatot 5-ször továbbfejlesztenek. 

A módszer akkor eredményes, ha szakmailag vegyes összetételű tagokból állítják össze. 

Időtartama 2-3 órát vesz igénybe. Lényeges a megfelelő helyiség biztosítása. A helyiség 

berendezése azt az érzetet kell, hogy keltse, hogy a csoport tagjai a munkavégzéskor 

egyenlőek. 

 

A 635 módszer menete 

A vezető a résztvevőkkel ismerteti a célt, és az ülés lefolytatásának módját. Ezután felszólítja 

a résztvevőket, hogy a probléma megoldására kialakított 3 tervvariánst írják fel, majd adják 

tovább jobbról a mellettük ülőnek. Ezt követően kezdjék tanulmányozni, újabb ötletekkel 

gazdagítani a baloldali szomszédjuktól kapott munkát. A tevékenységet addig kell végezni, 

amíg a saját javaslatunkat most már ötször továbbfejlesztve vissza nem kaptuk. 

A módszert alkalmazó szervező ezzel a technikával csoportonként 18, ötször áttekintett, 

véleményezett, továbbfejlesztett megoldási javaslatot, variációt kap. A módszer a felmerült 

probléma alapos, teljességre törekvő megoldására alkalmas. 

 

4/2.3 A nominál csoportok módszere (NCM) 

Az NCM módszer a modern szociálpszichológia legújabb eredményeire építve ötvözi az 

eddigiekben ismertetett szellemi alkotási technikák előnyeit. 

Az NCM módszer menete 

Az NCM módszer alkalmazásakor a résztvevő csoporttagok megismerkednek a szabályokkal, 

és megkapják legépelve az NCM kérdést. Erre azért van szükség, hogy kizárható legyen 

magának a kérdésnek a vitatása. Ezt követően a résztvevők az előttük fekvő papírra szótlanul 

a munkában elmélyedve kidolgozzák saját probléma-megoldási elképzeléseiket. A munkát 

mindaddig lehet végezni amíg a résztvevők kb. 90%-a már befejezte az alkotást.  

A módszer következő szakaszában a résztvevők egymást követő sorrendben szóban megteszik 

a probléma megoldásával kapcsolatos javaslataikat. Ehhez segítségül használják a korábban 

írásban kidolgozott véleményüket is, de a másik csoporttárs által fölvetett javaslatot is 
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továbbfejleszthetik, vagy előadhatják azt az ötletüket is, amely az ötletek felvetése közben 

jutott eszükbe. Ebben a szakaszban tilos a vélemények értékelése, kritizálása, a szabályok itt 

láthatólag a brain stormingra épülnek. Az ötletek felvetését addig kell folytatni, amíg egy 

teljes körben minden résztvevő kifogy az ötletekből. A javaslatokat jól láthatóan falitáblára 

feljegyzik. 

 

Az elgondolások feljegyzése után azok megbeszélése következik. Ennek menete úgy történik, 

hogy a felírt javaslatokkal, ötletekkel kapcsolatban a vezető felkérése alapján a résztvevők 

kérdéseket tehetnek fel, magyarázatokat fűzhetnek. A vitát a falitáblára írt valamennyi ötlettel 

kapcsolatban lefolytatják. 

A kérdések megtárgyalását követi a szavazás. A résztvevők a javaslatlista elemeinek számától 

függően NCM szavazókártyát kapnak. A szavazókártyák száma a listán szereplő javaslatok 

kb. 10-15 %-a. A kártyákon sorszám, megnevezés és fontossági súlyszám adatokat kell 

kitölteni. A csoport tagjai tehát az általuk fontosnak tartott megoldási módok sorszámát 

felírják a szavazólapra a falitábláról, majd leírják azok megnevezését. Ezt követően az általuk 

kiválasztott javaslatokat fontossági sorrendben rangsorolják. A rangsorolás annak figyelembe 

vételével történik, hogy hány szavazókártyát kaptak. Így pl. 5 szavazókártya esetén a 

legfontosabbnak tekintett kérdés kapja az 5-ös számot, a többiek tovább 4-et, 3-at stb. 

 

A rangsor alapján kialakulnak azok a témakörök, amelyekhez hozzárendelhetők a felmerült 

javaslatok. Így egy strukturált ötletjegyzék jön létre, mely megalapozza a probléma végleges 

megoldását.  

Az NCM módszer megalapozott célok kitűzése esetén a csoportmunka alapos, igényes, gyors 

módszere. 
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