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BEVEZETÉS 

 

Manapság a kis– és középvállalkozások legnagyobb menedzsment kihívásainak 

egyike közé tartozik az általános növekedési problémák megfelelı koordinálása és 

kezelése. Ahhoz, hogy a derogáló hatású növekedési anomáliák elkerülhetıek 

legyenek, szükség van olyan rendszerezı eszközökre, melyek segítségével a vizsgált 

vállalkozások homogenizálhatóvá válnak, továbbá az egyes, azonos tulajdonságokkal 

rendelkezı csoportokra jellemzı karakterisztikus jegyek alapján a sokaságtól tisztán 

elkülönülnek.  

Az életpályaciklus alapú elemzı rendszer alkalmazása az elmúlt évek 

tapasztalatai során egyre inkább megalapozottnak bizonyul mindezen feladatok 

ellátására, és a legtöbb, a vállalatok növekedési problémáival foglalkozó szakember 

megfelelınek ítéli e kutatási instrumentumok alkalmazását. A jelenleg folyamatban 

lévı vizsgálódások mind sorra bizonyítják, hogy hazánkban, a legtöbb mai napig 

sikeresen mőködı kis– és középvállalkozást a nyolcvanas évek végén illetve a 

kilencvenes évek elején alakították meg. Ez a tény tovább erısíti a rendszer 

megbízhatóságát, ugyanis a vizsgált vállalkozások elegendı múlttal rendelkeznek 

ahhoz, hogy mőködésük életpályaciklusokon keresztül modellezhetıvé váljon. 

Ha a vállalkozások életútja nyomon követhetıvé válik, az egyes homogenizált 

növekedési ciklusokhoz hozzárendelhetık olyan változási ismérvek, melyek 

önmagukban szintén egységes rendszert alkotnak. Ezáltal az azonos életpályaciklusban 

lévı, ám egyenként individuálisan mőködı vállalkozások egymással összemérhetık 

lesznek, így az életpályamodell, mint elemzési eszköz egy jóval komplexebb 

vizsgálódási bázis alapját képezheti. 

A növekedés mindig változássokkal jár. A változásmenedzsment korunk talán 

egyik legdinamikusabban fejlıdı menedzsment ága a hazai kis– és 

középvállalkozások tekintetében épp úgy, mint külföldi viszonylatban. Ez azzal 

magyarázható, hogy az elemzı szakemberek felismerték azt a tényt, hogy a változások 

kezelésére más és más eszközökre van szükség egy nagyvállalat és egy kisvállalkozás 
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esetében. Ezért számos nemzetközi és hazai kutatás eredményeként a kis– és 

középvállalkozások szektorára több menedzsment fogás szolgál a szakirodalmak és a 

különféle modellek megszületéséhez, melyek már szorosan, és kizárólag csak a kis– és 

középvállalkozások menedzsment területeihez kapcsolódnak a hozzájuk igazított 

fogalmi és gyakorlati ismereteknek köszönhetıen. 

Dolgozatom célja a jelenlegi kutatások eredményeinek összefoglalása, az 

ismertebb vállalati életpályamodellek bemutatása és azok továbbgondolása egy saját 

modellen keresztül, majd a modellek segítségével a kis– és középvállalkozások 

fontosabb változásmenedzsment tényezıinek módszertani megközelítéseinek 

bemutatása, valamint gyakorlati alkalmazhatóságuk aspektusainak vizsgálata.  

Az elméleti kutatások eredménye mellett a harmadik fejezetben egy gyıri 

építıipari és acélszerkezet gyártó kisvállalkozás csoporton szeretném alkalmazni az 

elméleti részekben ismertetett modelleket, továbbá alaposabban megvizsgálni az 

említett vállalkozás elmúlt öt évre szóló változásmenedzsmentjének kezelését. 

Egyrészt azért ezt az idıszakot választottam az egyes alfejezetekben az elemzési 

idıtáv alapjául, mert ez a periódus mondható a leglátványosabban fejlıdı szakasznak 

a vállalat eddigi elımenetelében, másrészt számos menedzsment területen az 

elemzések egyes dimenziójához ez az idıegység nyújt megfelelı számszaki adatokat a 

pénzügyi elemzések, az életpályaciklus növekedési változásainak valamint a speciális 

funkcionális irányítási részlegeken belüli folyamatok összefüggı elemzéséhez. 

További érvként szolgál az is, hogy a vállalkozás több mint tizenöt éves múltjának 

köszönhetıen már élı résztvevıjévé vált az általa lefedett piaci szegmensekben, azaz a 

hazai potenciális vevıi körben ismertté vált a cég neve, múltja és sikeressége, valamint 

több területen jelentıs alkupozícióval is rendelkezik. Ezen tulajdonságok mind erısítik 

az elemezhetıségi feltételeket.  

 Munkám végén összegzem az általam tapasztalt és más kutatók által elért 

eredmények összefüggéseit majd a módszertani ismeretek gyakorlati vonatkozásában 

olyan általános következtetéseket vonok le, melyek az ismertetett tényállások tükrében 

nemcsak az általam vizsgált vállalkozásra, hanem a kis- és középvállalkozások 

mindegyikére egyaránt érvényesek lehetnek.   
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1. ÉLETPÁLYAMODELLEK  
 

„Aki nem tud szembenézni a múltjával, 

 arra van ítélve, hogy örökké megismételje.” 

(George Santayana, amerikai filozófus, költı) 

 

Egy közgazdaságtani modell megalkotásának egyik szükséges feltétele a 

modellezendı elemek homogenitása. Az életút elemzések esetében ez azt jelenti, hogy 

általános érvényő megállapítások és következtetések csak akkor tehetıek, ha a vizsgált 

kis– és középvállalkozásokat egyenrangú keretek között tudjuk szemlélni. A megfelelı 

keretrendszer1 kiválasztása nem könnyő feladat, hiszen a kis– és középvállalkozások 

egyik szépsége épp a magas fokú diverzifikáltság. A kutatók azonban általánosságban 

elfogadják, és megfelelı alaprendszernek ítélik az életpályaciklus alapú vizsgálódást, 

mivel a téma legnevesebb szakértıi szerint megfelelnek a három szükséges 

alapelvnek: 

 „a növekvı szervezetek jellegzetes fejlıdési szakaszokon mennek keresztül; 

nyugodt periódusok és válságok váltakoznak; a fejlıdési krízisek elıre jelezhetık”  

(Salamonné [2006]; Greiner [1995]) 

A kis– és középvállalkozások életpálya alapú változásmenedzsmentje – valamint 

maga a változásmenedzsment, mint közgazdaságtani irányzat is – serdülıkorában jár 

hazánkban: a kutatások egyre intenzívebbek, a szakirodalmak megjelenései egyre 

bıvülnek, továbbá a kis– és középvállalkozások ugrásszerő fejlıdésének köszönhetıen 

prioritásuk is egyre inkább megnı. 

Ebben a fejezetben összefoglalom az életpálya elemzések témájában megjelent 

jelentısebb kutatások eredményeit és ezzel párhuzamosan megvizsgálom az 

életpályaciklus modellekhez szorosan kapcsolódó szakirodalmak tényállásait, majd az 

ismertetett elméletek nyomán bemutatom egy, a korábbi eredményekre épülı saját 

életpálya modell elképzelésemet. 

                                                 
1 Ebben az esetben a nemzetközi kutatásokban sokszor „Global Frame System” néven említett módszertani fo-

galmat értem 
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1.1. AZ ÉLETPÁLYAMODELLEKR İL ÁLTALÁNOSSÁGBAN  

 

Az egyes vállalkozások életpályái a vállalatok egyéni külsı és belsı adottságaik 

alapján differenciáltan alakulhatnak. Több kutatás bizonyítja (Salamonné [2006]; Göblös 

– Gömöri [2004]; Timmons J., [1990]) azonban, hogy a vállalatok túlnyomó többségénél 

különbözı életciklus periódusok figyelhetık meg és különíthetık el. A vizsgálat 

nehézsége abban rejlik, hogy a szakemberek különbözı álláspontokat képviselnek e 

periódusok határainak tagolásáról, így jelenleg nincs egy mindenki által elfogadható 

egységes modellrendszer, aminek a segítségével egy, az összes vállalatra együttesen 

alkalmazható általános menedzsmentsablont kaphatnánk. 

Noha az egyes modelleket különállóan széles körben alkalmazzák2, tapasztalataim 

szerint érdemes több modell lefuttatása egy vizsgált vállalaton, hogy minél teljesebb 

képet kapjunk a megoldási alternatívák kidolgozásához. Mivel a modellek nem 

teljesen függetlenek egymástól, és néhol bizony az átjárhatóság is alternatív 

megoldásként szolgál, így a többmodelles tesztelés egyre nagyobb pontossághoz 

vezethet, hiszen a különbözı modellek alapszemlélete azonos, mivel módszertanilag 

ugyanazon három alappillérre támaszkodnak. 

Ezen témakör célja az, hogy a legelterjedtebb modellek alapkritériumait, felépítését 

valamint összefüggéseit ismertetesse, és a megfigyelések megfelelı bázisául 

szolgálhassanak a késıbbi változásmenedzsment vizsgálódásokhoz. 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Az Adizes-féle életciklus modell terjesztésére például egy nemzetközi organizáció, az Adizes Intézet vállalko-

zott, amely jelenleg 14 országban, amerikai központtal tevékenykedik aktívan a tanácsadói és elemzıi szektor-

ban. E mellett hazánkban Salamonné Dr. Huszty Anna modelljének tesztelése folyik. 
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1.2. AZ ADIZES MODELL  

A szakirodalmak alapján – valamint saját tapasztalataimnak megfelelıen is úgy 

gondolom – az egyik legkidolgozottabb és legelterjedtebb modell dr. Ichak Adizes 

nevéhez főzıdik. A legtöbb életpálya modell csak a vállalatok fejlıdési szakaszaival 

foglalkozik, azonban az ı modelljében a vállalati életpályaciklusok a vállalat 

megalakulása elıtti idıszaktól egészen a vállalat haláláig nyomon követhetık. Talán 

azért vált ennyire közkedveltté ez az életút típus, mert az egyes periódusokhoz 

rendkívül részletes elemzéseket készítettek, továbbá a vállalatokon való gyakorlati 

alkalmazás során az alanyok mindegyike szinte száz százalékos biztonsággal 

besorolható az egyes kategóriákba. (Adizes [1992]; Göblös – Gömöri [2004]) 

 A következı ábrán az Adizes–modell életpálya szakaszai figyelhetık meg: 

 

1. ÁBRA: ADIZES  ÉLETPÁLYAMODELLJE 

Forrás: Salamonné [2006]; Adizes [1992] 
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 Az udvarlási korszakban a vállalat még születı félben van, és keresi az adott 

környezethez való legmegfelelıbb indulási stratégiát. Legfıképp a 

„termékközpontúság és a hozzáadott értékre fókuszálás” (Göblös–Gömöri [2004]) a 

jellemzı. Óvatosan kell kezelni ezt a periódust, ugyanis ha a vállalat menedzsmentje a 

cégalapítás után nem megfelelı taktikát épít ki, akkor könnyelmősége könnyen a 

vállalat korai megszőnéséhez is vezethet, mivel a kezdetekben általában mind az 

erıforrások, mind a döntési lehetıségek tárháza korlátozott. 

 Ezután következik a csecsemıkor, ami a kis– és középvállalkozások 

legdinamikusabb periódusa az Adizes modell szerint. A fokozatos fejlıdés korszaka 

ez, miképp egy csecsemı is felfedezi a maga körül forgó világot, és egyre több 

tapasztalatra tesz szert az ıt ért impulzusok alapján. Megtanulja az alapvetı 

koordinációs folyamatok rendeltetésszerő használatát, és noha több sérülést is 

szerezhet, de a korszak végére rendelkezik saját öntudattal és akarattal.  

 A Gyerünk–gyerünk! korszak ismét a következı emberi fejlıdési lépcsıfokhoz 

kapcsolható, amikor a csecsemı gyermekké válik. A kis– és középvállalkozásokon 

belüli csapatszellem egyre dominánsabb szerepet játszik a vállalat fejlıdésének 

feltörekvı útján, és az egyes sikerek tovább ösztönzik a vállalatot a növekedés felé. 

 A serdülıkorban a fejlıdés mértéke lassul, és a hangsúly inkább a hogyanokra 

és a minıségi változásra kerül át. Egyre inkább elıtérbe kerülnek a döntési 

nehézségek, melyek akár veszélyes konfliktusokhoz vezethetnek. Jellemzı továbbá a 

vállalat humánerıforrásainak és tıke– és készlettartalékainak átszervezıdése, 

megújítása. 

 A felnıttkor (avagy férfikor) a „szervezetek legjobb teljesítményt nyújtó 

növekedési pályán lévı korszaka” (Göblös – Gömöri [2004]) 

Ekkorra a vállalatirányítási rendszerek kiforrottan mőködnek, és a vállalat 

flexibilitása irigylésre méltó. Minden folyamat szervezett és jól irányítható, így a 

vállalat egyetlen legfıbb céljára tud koncentrálni: a nyereségesség növelésére. 

 A megállapodott kor az életút csúcspontja. A vállalat kész a mindennapi 

kihívásoknak megfelelni, azonban kreativitása egyre csökken, és kevésbé képes új 

dolgok bevezetésére, megalkotására, inkább a meg lévı rendszerekbe kapaszkodva 

próbál megoldást találni az egyre bonyolódó menedzsmentváltozásokra.  
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 A változásmenedzsment vizsgálatokhoz az Adizes–féle életpálya modell 

leágazó ciklusai nem képeznek szükségszerő ismeretet, mivel azon korszakok 

kezelésére a válságmenedzsment nyújt megfelelı segítséget. 

1.3. AZ GREINER MODELL  

Larry Greiner 1972–ben készítette el a vállalkozások növekedési életútjának az 

óta is a világ minden pontján elismert modelljét. Grafikonján öt elkülönülı szakaszra 

bontja az életút állomásait, és az egyes periódusokon belül evolúciós és revolúciós 

idıszakok váltakozását jeleníti meg, amiket a rajzokon az egyenes, illetve tört 

szakaszok illusztrálnak. Az evolúciós idıtartamok nyugodt, kiegyensúlyozott fejlıdést 

mutatnak, míg a revolúciós szakaszokat a krízisek jellemzik. (Papp-Szabó [2008] 178. 

old.) Véleményem szerint a Greiner modell e két váltakozó szakasz által válik élıvé, 

hiszen természetes módon közelíti meg az egyes ciklusok problémakörét a krízis 

idıszakok által. Elsısorban az emberi életpálya válságos szakaszaira asszociál: a 

problémák maguktól is felmerülnek, a megoldás azonban általában mindig várat 

magára. (Farkas [2005] 167-174. old.) 

 

2. ÁBRA: GREINER  ÉLETPÁLYAMODELLJE 

Forrás: Salamonné, (2006); Greiner L, 1995 
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 Az elsı fázisban a kreativitásé a fıszerep. A vállalat elindul az életútján, és a 

kezdeti problémák leküzdésére koncentrál. Az apró sikerek elérése exponenciálisan 

motiválja a vállalatot a továbblépésre, így a fejlıdés ebben a szakaszban rendkívül 

robusztus.  

 Ezután következik az irányítási szakasz, melyben a vállalatnak elıtérbe kell 

helyeznie a menedzsment tevékenységet, mivel a folyamatos mőködés biztosításához 

már nem elég a problémák önmegoldó protokolljára hagyatkozni. Bevezetésre 

kerülnek a vállalatirányítási szabályzatok és rendszerek, melyek segítségével a 

koordinációs folyamatok felgyorsulnak. Ez ad újabb lökést a továbblépéshez. 

 A harmadik (középsı) idıszak a delegálási (átruházási) fázis. Ebben a 

szakaszban a vállalat általában arra ébred rá, hogy túl bürokratikussá vált a szervezés, 

így újra fel kell osztania a szerepköröket, és decentralizált mőködést kell folytatnia. 

Ezt legjobban úgy éri el, hogy az egyes feladatokhoz felelıst rendel, és megszőnik a 

klasszikus egy kézbıl történı irányítás. 

 A negyedik, koordinációs periódus során az elızı szakaszban önálló 

felelısséget kapott egységek újra egyesülnek, és a csoportszintő, jövıbeli terveket 

kidolgozó teamek veszik át a kényesebb területek felett a teljes felelısségvállalást. 

Lényeges szemponttá válik a vállalatnál tevékenykedık érdekeltté tétele, amely 

legtöbbször a nyereségrészesedések kiterjesztésével valósul meg3. 

A modellt az együttmőködési ciklus zárja, ami a csapatfolyamatok további 

minıségi együttmőködésének javítását célozza. A továbblépés ködös jövıje érdekében 

a vállalkozás kész minden – akár egészen szélsıséges, teljesen új, kreatív – ötlet 

kipróbálására, noha ez elıre nem kalkulálható, bizonytalan pályákra is vezethet. 

 

 

 

 

                                                 
3 Salamonné Dr. Huszthy Anna [2006] kutatásai alapján 
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1.4. SALAMONNÉ DR . HUSZTY ANNA MODELLJE
7 

Ez a modell már egy olyan – tulajdonképpeni – ötvözet Timmons, Greiner és 

Adizes modelljei alapján, amely sok hasonlóságot mutat, azonban mégis számos 

eltérés kombinációja révén ragadja meg a vállalati életpálya elemzés méregfogát. A 

Salamonné–féle modell a hazai kutatások közül talán elsıként mondható olyan úttörı 

elemzési eredménynek, amely rendkívül széles körően feldolgozza és beépíti a 

célirányosan kis– és középvállalkozások kutatásaival foglalkozó korábbi 

tanulmányokat majd ezeket egy magas elemszámú mintán teszteli is. 

Legjobban úgy láthatjuk át ezen életciklus modellnek az egyes legfıbb állomásait, 

ha egymás mellett jelenítjük meg az eddig ismertetett modelleket, ugyanis a 

Salamonné által alkalmazott modell önállóan nem került vizuális illusztrálásra: 

 

ÉLETPÁLYAMODELLEK  FÁZISAI 
1. TÁBLÁZAT  

FÁZISOK  TIMMONS  ADIZES GREINER  
S.–NÉ HUSZTHY 

ANNA 

1. 
Kutatás és fejlesztés 

fázisa 
Udvarlási fázis – – 

2. Indulás fázisa 

Csecsemıkori fázis 

Kreativitás 

Elindulás fázisa Gyerünk–gyerünk!  

idıszak 

3. 
Korai növekedés  

fázisa 
Serdülıkor Kreativitás fázisa 

4. Érettség fázisa Felnıttkor (férfikor) Irányítás fázisa 
Irányítás fázisa 

Delegálás fázisa 

5. Stabilizálási fázis Megállapodott szervezet 

Koordinációs 

fázis Megállapodottság 

fázisa Együttmőködés 

fázisa 
 

Forrás: Timmons [1990]; Farkas [2005]; Salamonné 2006 
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 A táblázatból kitőnik, hogy a kutatók abban egyetértenek, hogy öt nagyobb 

szakaszra tagolható a fejlıdési vonal. A Salamonné–féle modell látszólag úgy épül fel, 

hogy a kezdeti idıszakban a Greiner–féle modell dominál, majd egyre inkább az 

Adizes elemek kerülnek elıtérbe. 

 A hazai kutatás szerint a vállalatnál nem számottevı a megalakulás elıtti 

idıszak, így az elsı korszak szerepét az elindulás fázisa játssza. A cégtulajdonosok a 

felmérések alapján egy kezdı, impulzív ötlet alapján indítják el vállalkozásaikat. Ez a 

periódus viszonylag rövid ideig tart, és rögtön továbblépünk a következı ciklusba. 

 A kreativitási kor a legjelentısebb az életúton, amikor a cég a sikeres kezdı 

ötletre alapozva felépíti a szervezeti, technológiai és humánerıforrás rendszereket, 

majd tökéletesíti a vállalat kulcstermékét. A vállalat lendületesen fejlıdik, és minden 

téren növelni tudja teljesítményét. 

 A kreativitási periódus után tér el a modell a korábban megismertektıl, és 

kétféle alternatív jövıbeli útvonalat feltételez: az irányítási és/vagy a delegálási 

fázisok valamelyikét. 

 Az irányítási fázis a minıségi fejlıdést célozza meg, míg a delegálási korszak 

elsıdleges célja egy olyan hatékony vezetıi menedzsment rekonstrukció, amellyel 

további erıforrások szabadíthatók fel a költséghatékonyabb mőködést elıtérbe 

helyezve.  

 A legvégsı szakasz – Adizes modelljéhez hasonlóan – ebben az esetben is a 

megállapodottság fázisa. Ekkorra a vállalat szert tesz azokra a tapasztalatokra, melyek 

a döntések meghozatalakor szabad kezet adnak az önálló mőködés automatizált 

légkörében.  

 Salamonné dr. Huszthy Anna modellje jelenleg talán az egyik legpontosabb 

képet tükrözı modell a hazai kis– és középvállalkozások esetében, mert munkája nem 

csak egy légbıl kapott teóriára épül, hanem – az elméleti hipotézis bizonyítására – 

komoly, többéves kutatói tevékenység eredményes gyakorlati tanulmánya a hazai 

vállalkozások mélyre ható személyes interjúkkal végzett vizsgálatával. 
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1.5. ÁLTALÁNOS TAPASZTALATOK AZ ISMERTETETT MODELLEK ALAP JÁN 

 

A modellek tanulmányozása során több közös és több ellentétes szempont 

mutatkozott meg az egyes kutatók saját elképzeléseinek alapján. Ezek közül a két 

legkiemelkedıbb ismérv az életszakaszok közötti átmenet módja, valamint az 

életpálya idıbeli folytonosságának kérdésköre.  

Néhány kutató azon az állásponton van, hogy az életpálya fázisok kötelezıen csak 

egymást követı sorrendben követhetik egymást, azaz nem lehet egyik ciklust kihagyva 

egy másikra ugrani. Mások szerint azonban egyes lépcsıfokok bejárásától 

eltekinthetünk, mert ezáltal tovább növelhetı a modellek rugalmasságait. 

A modellek fejlesztıi a kezdeti korszakok tekintetében általában osztják azt a 

nézıpontot, hogy a vállalat elırehaladási iránya az érés folyamata, azaz elıre mutató 

irányban kell haladni az idı egyenesén. Azonban minél jobban fogynak a létrafokok, 

úgy merül fel az „utolsó szakasz utáni élet” mikéntje. Éppen ezért megszületett a 

visszafiatalítás fogalma, ami azt jelenti, hogy nem csak egy irányban fejlıdhet a 

vállalat, hanem adott esetben a „nincs más elıre, mint hátra” stratégia lehet a nyerı, 

azaz a vállalat többször is bejárhat egy adott útvonalat. (Pataki [2004] 51. old.) 

Az egyes tisztázatlan területektıl eltekintve azonban általánosságban elmondható, 

hogy az egyes modellek önállóan is alkalmasak a vállalatok tesztelésére, és segíthetnek 

a menedzsment javításában a kritikus periódusokban.  

Továbbá mivel az elméleti felvetések általános gyakorlati tapasztalatokkal és 

felmérésekkel is alátámasztottak, így valamelyest lehetıvé válhat a modellek 

alkalmazásával a vállalatok rövid távú alternatív jövıinek tervezése is.  

Ez azt jelenti, hogy elıre kalkulálhatók a krízisidıszakok ideje és várható 

lefolyása, így nem kell tőzoltásszerő munkát végezni a továbblépés nehézségeinek 

leküzdésekor a ciklushatárok elérésénél, hanem elıre kialakíthatók az alternatív 

stratégiák, és a végleges alkalmazásuk elıtt még bıven adódhat idı azok 

szimulációjára is. Ha nem megfelelı a végkifejlet, a paraméterek újra 

megválaszthatóak, majd ismételt tesztelések során kialakítható a legmegfelelıbb 

allokáció. 
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Szintén a pozitívumok oldalán kell feltüntetni az egyes modellek kompatibilitását. 

Ez azt jelenti, hogy a sokféle metódus révén célszerő a lehetı legtöbb életpálya modell 

alkalmazása, mert az adott problémacsokor alternatív megoldásai közül a 

többdimenziós tesztelés után általában könnyebb kiválasztani a megfelelı folytatási 

stratégiát, mivel több oldalról kaphatunk megerısítést az egyes eredmények 

összevethetısége alapján. 

1.6. VERTIKALIZMUS VS . FOLYAMATCENTRIZMUS – SAJÁT ÉLETPÁLYAMODELL  

„Amikor azt mondod: 'Feladom!', gondolj arra,  

hogy ilyenkor másvalaki azt mondja: 

 'Egek, micsoda lehetıség!'” 

(H. Jackson Brown, amerikai bestseller író) 

 

Azt gondolhatnánk, hogy szinte törvényszerő a fent megismert modellek 

tanulmányozása és elemzése után egy új, jobb, saját modell megalkotása. Azonban 

modellem megszületésének apropója nem arra vezethetı vissza, hogy 

szemléletmódom nem egyezik a korábban ismertetett modellek valamelyikévek.  

A kezdeti modellek vizsgálata után én is vertikális irányú és hatású módszerben 

gondolkodtam. Az alábbi táblázat alapján képzeltem el a Salamonné–féle modell 

kisebb módosítását, amit a változásmenedzsment vizsgálat során is alkalmazni 

szerettem volna: 
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SAJÁT  MODELLEL  KORRIGÁLT  ÉLETPÁLYAMODELLFÁZISOK 
 

2. TÁBLÁZAT  
 

TIMMONS  ADIZES GREINER  S.–NÉ HUSZTY ANNA SAJÁT MODELL  

Kutatás és 

fejlesztés fázisa 
Udvarlási fázis – – Ötletelési fázis 

Indulás fázisa 

Csecsemıkori 

fázis 

Kreativitás 

Elindulás fázisa 

Csecsemıkori 

fázis 

Gyerünk–

gyerünk! idıszak 

Gyerünk–

gyerünk! idıszak 

Korai 

növekedés 

fázisa 

Serdülıkor Kreativitás fázisa 
Kreatív 

 fázis 

Érettség fázisa 
Felnıttkor 

 (férfikor) 
Irányítás fázisa 

Irányítás fázisa Irányítás fázisa 

Delegálás fázisa Delegálás fázisa 

Stabilizálási 

fázis 

Megállapodott 

szervezet 

Koordinációs 

fázis Megállapodottság 

fázisa 

Megállapodott 

szervezet 

Együttmőködés 

fázisa 
Korrekciós fázis 

 

Forrás: Timmons [1990]; Farkas [2005]; Salamonné [2006] 

 

 Miután az elızı alfejezetben ismertetett általános vitapontok pro és kontra 

érveit elemeztem, és egy átfogó megoldás lehetıségét kerestem a kombinációk 

összességét együttesen felhasználva, az a kérdés merült fel bennem, hogyan lehetne a 

kutatók kérdéses paramétereinek (mint a folyamatosság és az idıbeliség) minden 

kritériumát egyetlen modellben összesíteni. Elvonatkoztatva minden elızıleg 

megismert állásponttól arra a következtetésre jutottam, hogy nem vertikális, hanem 

folyamat centrikus modellben érdemes gondolkozni, mert a vertikális modellek 

rugalmatlanok, és csak nagyon szők keresztmetszető szőrık beépítésével 

alkalmazhatók a gyakorlatban. Sokkal inkább egy olyan megoldást kell találni, ahol 

nem a vállalat alkalmazkodik a modellhez – azaz nem a modellhez szeretnénk 

megfelelı élı példát találni – hanem a modell tud reagálni a vállalat életútjának 
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alakulásához. Így született meg az alábbi folyamat centrikus malomkerék modellem, 

ami nagyfokú szabadságot nyújt a vállalati életpálya megnyilvánulásában: 

 

 

3. ÁBRA: SAJÁT MALOMKERÉK  ÉLETPÁLYAMODELLEM 

 

Ez a modell igazából a Salamonné–féle modell „kétpetéjő ikertestvére” lehetne, 

ugyanis két beiktatott szakasz kivételével ugyan azon életpályaciklus elemekbıl áll, 

csak sajátos elrendezésben. Ez a két új elem az ötletelési és a korrekciós fázis. 

 Az indulás elıtti periódus – az ötletelési fázis – gyakorlatilag az Adizes 

modellbıl kölcsönvett udvarlási periódusnak felel meg, mivel véleményem szerint a 

vállalkozás alapítása elıtti idıszak is jelentısen meghatározó pont a késıbbi életpálya 

ciklusok alakulásában. 

 A korrekciós fázis már kicsit összetettebb mozzanat. Úgy gondolom, hogy 

amikor a vállalat elérkezik egy életpályaciklus határához, nem minden esetben 

teljesülhet az összes feltétel egyszerre ahhoz, hogy zökkenımentesen lépjen át a 
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következı ciklusba. Szükség lehet egy átmeneti idıszakra, amíg a változások 

„belesimulnak” a vállalat mindennapi életébe. Ezt a célt szolgálja ez a fázis, melynek 

érintése természetesen nem kötelezı érvényő az életúton történı haladás során, 

azonban feltételezhetıen a ciklus váltások alkalmával túlnyomórészt bekövetkezik. 

  A vállalat az életpálya szakaszok lépcsıin sorban lépkedhet, azonban egy 

nagyobb krízishelyzet alkalmával – mintegy joker mezıre lépve – megoldást találhat a 

korrekciós fázis segítségével. Természetesen elıfordulhat az egyes periódusok újbóli 

érintése, ami által a vállalat újabb és újabb stratégiákkal más és más problémákat 

semlegesíthet a változásmenedzsment területén.  

 Módszerem segítségével tehát megoldódnak mind a sorrend (fokozatos vagy 

ugráló), mind az irány (érés vagy visszafiatalítás) kérdései, hiszen teljesen rugalmassá 

válik a lehetıségek kombinációja, így a modell egyre szélesebb körökben tud 

biztonságos eredményeket nyújtani a tesztelések során, mivel minimalizálódnak a 

metódus alkalmazhatóságának keretfeltételei. 

 Meg kell említenem a modell általam észlelt hátrányát is: a korábbi modellekkel 

ellentétben ezzel a vizsgálati eszközzel a növekedés aktuális helyzete nehezebben 

határozható meg, mivel a szemléletmód alapvetıen nem ranglétra szerő elképzelés 

alapján mőködik, azaz az idıben elırehaladva a periódusok sorrendje eltérıen 

alakulhat. 

Azonban fıcélom egy olyan instrumentum fellelése és alkalmazása volt, ami 

megfelelı segédeszköz a vállalatok gyakorlat centrikus változásmenedzsment 

elemzéséhez. Erre pedig – úgy vélem – modellem tökéletes megoldást nyújt. 
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2. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT  
„Semmi sem állandó, csak a változás örök” 

 (Buddhista bölcsesség) 

 

A változásmenedzsment4, mint közgazdasági tudományág már régóta jelen van a 

gazdaságtudomány különbözı alfajai között. Azonban az évek során egyre jobban 

letisztuló kutatási tapasztalatokból arra (a ma már általános érvényő) következtetésre 

jutottak a menedzsment szakemberek, hogy a globális változásmenedzsment fogalmak 

– melyek elsısorban a multinacionális cégek tevékenységein alapultak – eltérnek a 

kis– és középvállalkozási szektor változásmenedzsmentjének teoretikus eszköztárától.  

Ez azt jelenti, hogy a változásmenedzsment különbözı területein való beavatkozás 

egy nagyvállalattal szemben más eljárások segítségével valósítható meg a kis– és 

középvállalkozások esetében, mivel teljesen más volumenő és intenzitású 

impulzusokat igényelnek az egyes változtatási mozzanatok, a kis– és 

középvállalkozások eltérı szervezeti felépítésének és stratégiai céljának köszönhetıen.  

A változásmenedzsment folyamat szerinti célja az adott vállalkozás esetében a 

környezet változásainak megfigyelése, a változtatáshoz szükséges alkalmazkodási 

készségek és a megfelelı erıforrások biztosítása, a változások céljainak pontos 

kijelölése, majd az érintett területek átalakításának megkezdése a maximális költség- 

és erıforrás hatékonyság mellett. (Hoványi [2004]) 

A változásmenedzsment e mellett egyfajta kockázatkezelési szemléletmódot is 

igényel, ugyanis az egyes változtatások felmérésekor a legtöbb esetben felmerül a 

kockázati tényezık kezelésének kérdésköre. 

Ebben a fejezetben összefoglalom a változásmenedzsment eszköztárának ismert 

módszertani alapjait oly módon, hogy az a harmadik fejezetben bemutatott élı 

esettanulmányon végzett elemzésekhez megfelelı elméleti instrumentumot képezzen.   

                                                 

4  A változásmenedzsment elsı forrásai Gerard Zaltman nevéhez köthetık. A jelenleg a Harvardon oktató pro-

fesszor 1977-ben írt elıször szerzıtársával a „Change Management” jelentıségérıl a vállalati szektorban az az 

óta is sokszor hivatkozott „Strategies for Planned Change” címő mővében. 
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2.1. A VÁLTOZÁSMENEDZSMENT MÓDSZERTANI ALAPPILLÉREI  

„Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogásokat!”  

(Dr. Kocsis József) 

 

A változások alapvetıen két nagy csoportra bonthatók: morfostatikus (elsıfokú) és 

morfogenetikus (másodfokú) változásokra. (Farkas [2005] 11. old.) „Az elsıfokú vagy 

morfostatikus változás egy adott rendszer keretein belül zajlik le, miközben maga a 

rendszer változatlan marad. A másodfokú vagy morfogenetikus változás magának a 

rendszernek a megváltozását jelenti. (…) A változásvezetés a másodfokú 

(morfogenetikus) változtatások irányításával foglalkozó menedzsment szakterület.” 

(Papp-Szabó [2008]  167-168 old.) A megfigyelések paraméterei tehát azon elemekre 

koncentrálnak, melyek az eredeti rendszerbıl való kilépést generálják. 

 

2.1.1. A változtatási szintek 

A változásmenedzsment szintjei egy vállalkozáson belül makro, mikro és egyéni 

szintekre bontható. Az elsı esetben egy globális, átfogó változtatási eljárást, a középsı 

esetben lokális változtatásokat, míg az egyéni szinten individuális változtatásokat 

értünk. E mellett további két környezeti szintre tagolhatók a változtatások: általános és 

versenykörnyezeti szintekre. (Csath [2001] 7. old.) 

 

2.1.2. A változtatás szakaszai 

A változtatás szakaszai három részbıl állnak. A felengedés fázisában kialakul az 

elızı állapottól való eltávolodás belsı indíttatása. A mozgatás fázisában végbemegy a 

tényleges változás. Az utolsó periódusban, a megszilárdítás fázisában pedig – mint 

ahogy a ciklus neve is mutatja – berögzıdnek a változás által végbe ment folyamatok. 

(Lewin [1951]; Pataki [2004]) 

A korábban ismertetett életciklus modellemben épp e folyamatok követhetık 

pontosan nyomon a malomkerék küllıit bejárva. Ahogy az egyes életpályaciklusokon 

keresztül fejlıdik, növekedik a vállalkozás, úgy járja be eme változási szakaszokat. 
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2.1.3. A változtatás típusai 

 

A változtatások típusainak elemzésekor a változások jövıbeli kihatását vizsgáljuk. 

E szerint megkülönböztethetı radikális és inkrementális változtatási típus. A 

radikális változtatás esetében hirtelen, ám gyökeresen új, globális változtatásokat 

értünk, míg az inkrementális változtatások általában rövidebb lefolyású, lokális 

problémák megoldására összpontosítanak. (Csath [2001] 7. old) 

Általában az utóbbi típus érvényesül a változtatások menedzselése során, azonban 

elıfordulhat, hogy a piacon lévı versenyhelyzet megköveteli egy adott folyamat vagy 

részleg reallokációját, mert csak így válik lehetıvé a jövıbeli stratégiák sikeres 

adoptálása. Természetesen ez nem kockázatmentes menedzsment megoldás, így 

valóban csak kivételes esetekben jellemzı alkalmazásuk, leginkább a 

változásmenedzsment és válságmenedzsment fogalmi határán. 

 

2.1.4. A változtatás mélysége és sebessége 

 

Azért érdemes együtt vizsgálni ezt a két ismérvet, mert leggyakrabban párban 

figyelhetı meg igazán jól a hatásuk. Természetesen a korábban bemutatott 

szempontok is szabadon kombinálhatóak az elemzések során, így magas fokú 

rugalmasságot engednek meg ezen eszközrendszerek. 

A változtatások mélysége lehet elsırendő, amikor is a változások a megadott 

paramétereken belül mozognak. Azonban adódhatnak olyan tényezık, amikor a 

változások kilépnek a megadott paraméterek keretei közül, ekkor másodrendő 

mélységrıl beszélünk. (Csath [2001] 8. old) 

 Mivel a rendszerek vizsgálata általánosságban elızetes hipotézisek felállításával 

történik, így gyakran elıfordul, hogy a vizsgálódás elıtt megadott ismérvek 

határértékei a becslések pontatlansága miatt a késıbbiekben további korrekciókra 

ítéltek, ezért az esetek többségében jellemzıen másodrendő mélységő eredményeket 

kapunk. 
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A változtatás sebessége természetesen a változás lefolyásának kezdete és annak 

beállásának végpontja közötti idıtartam hosszát jelenti, azaz minél gyorsabb a 

változási sebesség, annál dinamikusabban reagál a vállalat a felmerülı problémákra.  

Mivel az idıtényezı is fontos szerepet tölt be – ha nem a legfontosabbat – a 

változásmenedzsmentben, így semmiképp sem beszélhetünk statikus modellrıl. 

A változások paramétereit gyakran alkalmazzák a kutatók párosan, így nem csak 

egy adott ismérv változásának hatása válik mérhetıvé, hanem a különbözı ismérvek 

függısége is mérhetı. Ha együtt vizsgáljuk a fentiekben bemutatott mélység–idı 

feltételeket, akkor összesen négy alternatíva páros jeleníthetı meg: 

 

 

 

A VÁLTOZÁS 

MÉLYSÉGE 

Kishatású 
  

Mélyreható 
  

  Gyors Lassú 

  A VÁLTOZÁS 

SEBESSÉGE 

 4. ÁBRA: MÉLYSÉG–SEBESSÉG VÁLTOZTATÁSI  PÁROS 

Forrás: Csath [2001] 9. old. 

 

 

 

2.1.5. A változtatás, mint erıforrás fejlesztés5 

A vállalkozás erıforrásainak fejlesztésére három módszer ismert: új szervezeti 

struktúrák létrehozása, a kiperdülés (spin off) és az eltérı jellegő szervezetek 

felvásárlása.  

                                                 

5 A változás kényszere – változásmenedzsment 

(http://www.fn.hu/allas/20070928/valtozas_kenyszere_valtozasmenedzsment/?oldal=2; 2008-03-22) 
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Leginkább az elsı megoldás alkalmazása jellemzı a kis– és középvállalatok 

szegmensében, ugyanis ez jár a legkisebb költségekkel és e mellett rugalmasan, 

vállalaton belül kezelhetı. A módszer lényege egy olyan új szervezeti egység 

létrehozása, melynek célja az adott erıforrás igényeinek elıteremtése a jelenlegi adott 

vállalati környezeten belül. 

Ha a cégen belüli megoldás nem lehetséges, akkor mód van egy a vállalattól teljes 

mértékben független új szervezet létrehozására, és ezen keresztüli erıforrás 

fejlesztésre. Legfıbb elınyként a függetlenség és nagyobb szabadságfok említhetı, 

azonban magasabb költségekkel és munkaerı ráfordítással jár. 

A harmadik esetben az erıforrások fejlesztése nem saját erıbıl történhet, hanem 

egy külsı cég felvásárlása által is hozzájuthat vállalkozásunk a megfelelı külsı 

erıforrásokhoz. Természetesen ezen eljárásnak költségei a legmagasabbak, azonban 

néha mégis indokolt lehet alkalmazásuk, ha az adott vállalkozás önerıbıl már nem 

képes újabb erıforrások elıállítására. 

2.2. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT MODELLBEN  

2.2.1. Az ADKAR-modell 6 

 

 

5. ÁBRA: AZ  ADKAR-MODELL 

Forrás: http://www.change-management.com/tutorial-adkar-overview.htm 

                                                 

6 Az ADKAR változásmenedzsment modell alapján (Forrás: http://www.change-management.com/tutorial-

adkar-overview.htm, 2008-04-09) 
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Az ADKAR modell megszületésének oka az volt, hogy a szakemberek arra a 

kérdésre próbáltak választ találni, vajon az egyes változásmenedzsment tevékenységek 

meghatározható és mérhetı befolyással hatnak-e a szervezeti változásokra. Az 

ADKAR mozaikszó azon öt megfigyelési szempont angol kezdıbetőibıl ered, melyek 

sorra a tudatosság, vágyakozás, tudás, képesség és utánpótlás. A tudatosság által 

megjelenik a változtatások szükségessége, a vágyakozás lehetıvé teszi a megvalósulás 

iránti elhivatottságot, a tudás által jelen van a változtatások mögött rejlı ismeretek 

birtoklása, a képesség sikert jelent a megvalósítás megvalósításához, míg az utánpótlás 

segít megtartani a változtatás által elért eredményeket. 

Menedzserként az ADKAR modell segítségével meghatározhatók a 

változásmenedzsment véghezviteléhez kapcsolódó szakadékok, azaz elemezhetık a 

munkatársak változtatásokhoz való hozzáállása, segítséget nyújt a változtatásokkal 

járó átalakulások beültetése a munkarendekbe, tökéletes akcióterv készíthetı a 

változások személyi kezelésére, valamint a munkatársak részére is elkészíthetık a 

változtatási alternatívák tervei. A modell a következıképp mőködik: 

 

Végrehajtás utáni állapot      

Sikeres 
változás  

Alkalmazás 

  

 

Koncepció és tervezés  

Üzleti igény   
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ud
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s 
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6. ÁBRA: AZ  ADKAR-MODELL  DIMENZIÓI 

Forrás: http://www.change-management.com/tutorial-adkar-overview.htm 
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A függıleges tengelyen a projekt változási lépcsıfokai jelennek meg, míg a 

vízszintes tengely a munkatársak viszonyát mutatja az egyes lépcsıfokokhoz 

kapcsolódóan. Ha megfigyeljük az egyes lépcsıket a diagrammon, sorra nyomon 

követhetjük a változtatások által generált állomásokat. A mátrix mezıirıl leolvasható, 

hogy a projekt megvalósításához való üzleti igény tudatosan megjelent a szervezetben, 

a koncepció és a változtatás végrehajtására felkészült a vállalkozás és meglévı 

tudással rendelkezik a változtatáshoz szükséges elképzelések kidolgozására, képes 

alkalmazni is a megtervezett folyamatokat és meg tudja ırizni a változtatások által 

elért új állapotot. 

 

2.3. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT AZ EGYES VÁLLALATI FUNKCIONÁLIS 

DIMENZIÓKON KERESZTÜL  

„A változásmenedzsment – korszerő szemlélet szerint – 

 nem elkülönült akciók és tevékenység elemek  

végrehajtásából áll, hanem egy átfogó folyamat,  

amelynek egyes elemei egymással állandó szoros összefüggésben állnak,  

minden elem változása hatást gyakorol a többi elemre is.”7 

(Fejér Tamás, ügyvezetı) 

 

2.3.1. Pénzügyi változásmenedzsment 

A vállalkozások sikeres változtatási stratégiájának egyik kulcsszerepében a 

pénzügyi döntések állnak. A változások idıbeli lefolyásának függvényében 

megkülönböztethetünk rövid és hosszú idıtávokat, azonban a globalizációs 

folyamatok felgyorsulásával a rövidtávú változások a legjelentısebbek. Az egyes 

változtatási döntések meghozatalakor ennek köszönhetıen a vállalatok pénzügyeiben a 

cash–flow menedzsment kerül elıtérbe. 

                                                 
7  http://www.humanerok.hu/pages/articles.aspx?id=014052D9-08D3-471C-8977-64CE5E10BD6F 
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Mivel a változások típus szerint egymástól nagyon különbözıképp 

alakulhatnak, nehéz egy általános pénzügyi mérıszám meghatározása. Ezért a 

pénzügyi makrók helyes megválasztásához mindig az adott változás mögött álló 

tényezıket kell megvizsgálni, és e tényezık pénzügyi hatásának kifejezésére szolgáló 

mutatószámokat elemezni elıször különállóan, majd koherensen is egymás mellé 

állítva.  

Néhány pénzügyi mutató számításának elvégzése azonban a változások 

individuális típusaitól függetlenül is javasolt. 

Ezen mutatók egyike a likviditási mutató, mely a vállalkozás forgóeszközeinek 

és kötelezettségeinek arányában megmutatja az általános fizetıképességet. Hogy a 

pozitív változások finanszírozása biztosítható legyen, ennek a mutatónak mindenképp 

magas értéket kell tükröznie. Elıfordulhat azonban az helyzet is, hogy a 

változtatásokat épp a mutató alacsony értéke miatt kell foganatosítani, ennek tipikus 

példája a pénzügyi válságmenedzsment. 

Fontos szerepet töltenek be a profitabilitási mutatók is, melyek a vállalkozások 

eredményességét jelenítik meg. A legismertebb mutatók a ROE és a ROA (tıke illetve 

eszközarányos nyereségi mutatók). Ezek ugyan hosszabb távú elemzésekkor 

nyújthatnak értékelhetı eredményeket, azonban segítségükkel ellenırizhetı az adott 

változtatási stratégia sikeressége. 

Ha a változások külsı tıkebevonással járnak, feltétlenül meg kell vizsgálni a 

hitelképességi rátákat. Általánosságban a tıkeerısségi mutató és a kamatfedezeti ráta 

nyújthat megfelelı segítséget a döntések meghozatalánál. 

Nem szabad megfeledkezni a mőködési hatékonyságot mérı mutatószámokról 

sem. Ezek mérıszámok leginkább a belsı változtatások elıkészítésére és 

monitoringára alkalmasak, melyek közül a készletek forgási sebessége és az 

eszközhatékonysági mutatók állnak rendelkezésre. Az alábbi táblázatban 

összefoglaltam a pénzügyi intézmények, vállalati– és befektetés elemzık és a vállalati 

menedzsment által legtöbbször alkalmazott pénzügyi mutatóit: 
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LEGGYAKRABBAN  ALKALMAZOTT  PÉNZÜGYI  MUTATÓK 
 

3. TÁBLÁZAT :  

M UTATÓK  SZÁMÍTÁSI METÓDUS  

Likviditási mutatók: 
Likviditási ráta: Forgó eszközök / Rövid lejáratú hitelek 

Likviditási gyorsráta: 
(Forgó eszközök – Készletek) / Rövid lejáratú 

hitelek 

Pénzhányad: 
(Pénzeszközök + Értékpapírok) / Rövid lejáratú 

hitelek 

Dinamikus likviditás: Üzleti tevékenység eredménye / Rövid lejáratú 
hitelek 

Tıkeszerkezet: 

Tıkeellátottság: (%) Saját tıke / Eszközök 

Eladósodottság aránya: (%) Kötelezettségek / Eszközök 

Idegen tıke/Saját tıke: (%) Kötelezettségek / Saját tıke 

Hosszú távú eladósodottság:(%) Hosszú lejáratú kötelezettségek / (Hosszú 
lejáratú kötelezettségek + Saját tıke) 

Kötelezettségek/Tárgyi eszközök: (%) Kötelezettségek / Tárgyi eszközök 

Kötelezett./ dologi n érték (%) 
Kötelezettségek / (Saját tıke – Immateriális 

 javak) 

Adósságszolgálat: 

Kamatfedezet I.: 
Üzleti tevékenység eredménye / Fizetett 

kamatok, kamatjárulékok 

Kamatfedezet II.: 
(Szokásos vállalkozói eredmény + Fizetett 
kamatok, kamatjárulékok – Egyéb kamat) / 

Fizetett kamatok, kamatjárulékok 

Cash flow fedezet: 
(Adózott eredmény +  ÉCS leírás) / Fizetett 

kamatok, kamatjárulékok 

Adósság visszafizetési képesség: 
(Adózott eredmény +  ÉCS leírás) / 

Kötelezettségek 

Mőködıtıke: 

Mőködıtıke ellátottság:(%) 
(Forgó eszközök – Rövid lejáratú 

kötelezettségek) / Eszközök 

Vevıállomány/Szállítóállomány (%) Vevık / Szállítók 

Rövid lejáratú kötelezettségek/Dologi nettó 
érték (%) 

Rövid lejáratú kötelezettségek / (Saját tıke – 
Immateriális javak) 

 Forrás: Katits [2001] 
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2.3.2. A HR változásmenedzsmentje 

 

Amikor a vállalatok humánerıforrás menedzsmentjének változásáról beszélünk, 

általában a vállalat belsı szervezeti struktúrák megváltozását vizsgáljuk. A 

morfogenetikus szemléletmódnak köszönhetıen akkor mondható a szervezetben 

jelentısnek a változás, ha egy korábbi szervezeti rend megváltozik. 

A kis– és középvállalkozások növekedése során erre a változásra kerül talán 

legtöbbször sor, mert a kisebb vállalkozások a jelentkezı humánerıforrások 

problémáit sokkal rugalmasabban képesek kezelni egy multinacionális nagyvállalattal 

szemben, legyen szó átszervezésrıl, átcsoportosításokról, vagy fluktuációról. 

A humánerıforrás problémák kezelésére több módszer létezik a szakemberek 

szerint, melyeket némely esetben a hatások kiegyenlítése miatt együttesen érdemes 

alkalmazni8: 

a) Rásegítı taktika: Ez a taktika a probléma önálló megoldódását feltételezi 

úgy, hogy az adott személyi területeket a külsı vagy belsı akadályok 

elhárításával a megoldás elérésére ösztönzi. 

b) Felvilágosító–oktató taktika: Ebben az esetben a moderátor érvekkel és a 

hiányzó tudás átadásával ösztönzi a feleket a problémák elhárítására. A 

módszer elınye, hogy a vállalaton belül tudásfejlesztés és tudásátadás 

történik, ezáltal az információáramlás intenzívebbé válik a szervezeten 

belül, miközben a területek is fokozatosan fejlıdnek. 

c) Manipulatív taktika: Mint ahogy a módszer neve is tükrözi, a felek 

minden nemő befolyásolásával kívánja elérni a változtatás sikerességét. 

A módszer hátránya, hogy a moderátor néha hazugságokkal vagy a 

kimeneti negatív eredmények eltitkolásával minden áron el szeretné érni, 

hogy az általa kitőzött végeredmény bekövetkezzen, miközben az 

erkölcsi határok gyakran sérülést szenvednek. 

                                                 
8 A Változásmenedzsment taktikák c. írás alapján. 
(HR-Portál: http://hrportal.hu/index.phtml?page=feature&id=34265; 2008-03-28) 
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d) Hatalmi taktika: A módszer alapja a moderátor hatalmának kiteljesedése, 

ahol a változtatásokra hajlandó területek jutalomban, míg a hatalmi 

törekvésekkel ellentétben lévık büntetésben részesülnek. A módszert 

általában azon esetekben érdemes alkalmazni, amikor nagyon rövid idı 

és valamilyen más külsı kényszer együtt készteti a vállalkozást a 

stratégiaváltásra. 

e) Beavatkozási technika: A beavatkozási technika kulcspontja abban rejlik, 

hogy a változást a vezetı önállóan próbálja koordinálni, és minden 

területre a saját utasításával próbálja ráültetni az új elemeket. Ha a vezetı 

képes egy kézben tartani az összes változás minden egyes mozzanatát, 

úgy sikeres lehet a stratégiaváltás, azonban néha túl centralizálttá is 

fajulhat a változtatás, melyre a megváltoztatandó területek ellenállással 

reagálhatnak. 

f) Részvételi technika: Ez a módszer valószínőleg a nagyvállalati stratégiák 

körébıl eredeztethetı, ugyanis központjában egy team brainstorming áll. 

A vezetı csak a változtatás irányait határozza meg, a változtatás 

mikéntjét már egy ötletelı csoportra bízza. A módszer elınye, hogy ha 

jól sikerül megválasztani a stratégiát kidolgozó személyeket, akkor a 

szinergia hatások miatt valószínőleg a legjobb megoldást sikerül 

megtalálni az adott probléma kezelésére. 

 

2.3.3. A marketing változásmenedzsmentje 

 

A kis- és középvállalkozások rengetegében talán az egyik legjelentısebb 

szerepet a marketingtevékenység játssza, ugyanis a piacon való ismertség elérése 

egyre nehezebb ebben a vállalati szegmensben. Míg a nagyvállalatok a finanszírozási 

lehetıségeiknek köszönhetıen jóval nagyobb szeletet merítenek a 

reklámtevékenységekbıl, addig a kis- és középvállalkozásoknak korlátozott anyagi 

háttér figyelembevételével kell felvennie a versenyt általában ugyanazon fogyasztói 
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körért. Továbbá a nagyvállalatokhoz hasonlóan - noha más stratégia alkalmazásával - a 

termékfejlesztési fázisok minden egyes szakaszait ugyan úgy be kell járniuk. 

Ezen szakaszok elsı állomása a megfelelı „termék-piac” koncepció 

megalkotása, mely keretein belül a vállalkozás megalapítása elıtt körbe kell járni a 

késıbbi profilok lehetséges termékeinek és szolgáltatásainak körét, és a 

vállalatvezetıknek a megfelelı elemzések elvégzése után döntést kell hozniuk a cég 

elsıdleges termékköreit illetıen. A kis- és középvállalkozások esetében (mivel jelentıs 

az FFF9 indíttatású vállalkozások száma) általában a vállalkozó korábbi 

élettapasztalataira, ismereteire épülnek a kezdeti produktumok és az elsıdleges 

vállalati profilok. A makrokörnyezet és a piaci lehetıségek elemzése után a következı 

fázis a döntés megszületésének fázisa. Miután az elhatározásra alapozva a megfelelı 

üzleti- és marketing tervek elkészültek, a produktumok megvalósítási periódusa 

következik a technikai és technológiai háttér biztosítása mellett. Legvégül a 

visszacsatolási szakasz zárja a marketingtervezés folyamatát, amikor is a piacra került 

termékek és szolgáltatások siker-kudarc elemzéseinek elvégzése a feladat. 

A fogyasztói döntések mögött a marketingszakemberek véleménye szerint az 

elfogadott érték áll, ami „nem más, mint a vevınek a termék hasznosságáról alkotott 

benyomásai összessége.” (Rekettye Gábor [2007] 101. old) 

A kis- és középvállalkozások célja tehát ezen érték maximalizálásán keresztül a 

magasabb értékesítési volumen és a profit realizálása, amit négy csatornán keresztül 

képes növelni: az attraktivitás emelésével, piaci és vevıikor expanziójával, egyre 

magasabb szintő igények szükséglet kielégítésének képességével és a régi vevık 

valamint az újravásárlási arány megtartásával. 

Úgy vélem, a nyereség növelése érdekében a jelenlegi piaci helyzetben e 

kritériumok tényleges erıi valóban kulcsfontosságú szerepet játszanak, ugyanis az 

egyre növekvı versenyben sok fogyasztó még inkább a minıségi termékek és 

szolgáltatások körét preferálja, ha fogyasztói kosarának határa nem szab ennek határt. 

                                                 

9 A 3F (founder, family, friends or fools) a szakirodalom által gyakran említett kezdeti befektetıi kört jelenti, 

ahol az angol kezdıbetők alapján az alapító, a család és a barátok vagy bolondok tekinthetık az egyedüli finan-

szírozási forrásának a cégalapításkor. 
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Ahogy a vállalkozás elırehalad az életútján, szembe találja magát a kínálat 

bıvítésének szükségességével, és megjelenik a hosszú távú stratégiai tervek között a 

„több termék, nagyobb nyereség” szellemisége. Ezen a területen is több alternatív 

továbblépési stratégia létezik, melyek közül a legismertebbek a valamilyen 

tulajdonságuk szerint azonos termékek körébıl álló termékcsaládok kialakítása, a 

teljesen új paraméterekkel rendelkezı új termékek bevezetése, vagy a régi, ismert 

termékek átalakítása, redisztribúciója. Természetesen a termékek növekedésével 

jelentısen megnınek a menedzsmentre háruló, az újabb termékeket kísérı más 

tevékenységek is, így szükségessé válhat új menedzsment területek létrehozása is az új 

termékek és szolgáltatások életrehívásával. 

 A kis- és középvállalkozások legnagyobb marketingkommunikációs fegyverei a 

reklámok, értékesítésösztönzések, különbözı események, közönségkapcsolatok (PR), a 

direktmarketing és a személyes eladások. A nehézségek általában a megfelelı arányok 

megválasztásában rejlenek, melyek sokszor a rendelkezésre álló pénzügyi háttér10 

nagyságától függenek. A marketinges tanácsadók azonban mindig felhívják a 

befektetık figyelmét arra, hogy e költségeket tényleges beruházásokként kell érteni, 

hiszen hosszútávon növelni fogják az éves üzleti eredményeket. 

 A fentiekben említett hirdetési csatornák közül ebben a szegmensben az írott 

sajtóban megjelenı reklámok a legszámottevıbbek, ugyanis egyrészt ezek költségei 

terhelik meg kevésbé a kis- és középvállalkozások költségvetéseit, másrészt ezek a 

vállalkozások képtelenek lennének például egy országos médiában, fımősor idıben 

bemutatott reklámspot költségeinek finanszírozására.  

Jellemzı továbbá még a regionális helyzetelınyök és befolyások kihasználásán 

keresztül a különbözı PR cikkek révén való közönség elérése, mely elsısorban a 

vásárlói bizalom megerısítését és a hírnév terjesztését szolgálja. (Rekettye [2007] 39-

56 o.; 101-108 o.; 163-178 o.) 

                                                 

10 Tapasztalataim szerint a legtöbb vállalkozás elıre meghatározott marketing tevékenységekre irányuló pénz-

ügyi célkeretekkel kalkulál negyed-, fél-, vagy egyéves idıtávon. 



  

 

35

2.2.4. A termelés változásmenedzsmentje 

 Minden kis– és középvállalkozás célja termékek illetve szolgáltatások 

elıállítása, ami különbözı inputok segítségével történik. A változásmenedzsment ezen 

a területen az inputok arányával, logisztikájával, költséghatékonyságával foglalkozik. 

 Az inputok az elıállítás során elsıdlegesen tıke, anyag és munkaerı 

kombinációra bonthatók. A munkaerı allokációjával a humánerıforrás menedzsment 

területe foglalkozik kihatóbban, a tıkeszükségletek kielégítése a pénzügyi 

menedzsment terület feladata, míg az alapanyagok kezelése a beszerzési, logisztikai 

csoport hatásköre. Noha e három elsıdleges inputtényezı három különbözı 

menedzsment területhez tartozik, általában már a kis– és középvállalatok szintjén is 

létezik egy olyan mőszaki terület, ahol összefogva kezelik a termelési tényezık 

menedzsmentjét, mert a konszolidált mérıszámok és mutatók csak így mutatnak 

látványos eredményeket és könnyebben velük összesítve a kalkuláció. 

 Ezen termelési menedzsment terület legfıbb feladata a termelés feltételeinek 

megteremtése (tıke, anyag és munkaerı biztosítása), a termelések közötti allokáció 

biztosítása (tıke, anyag és munkaerı átszervezése, csoportosítása), és a termelés 

állandó monitorozása a költséghatékonyság elsıdleges fıcéljának állandó szem elıtt 

tartásával. 

 A fentieknek köszönhetıen a változások ezen a területen is jelentısek, és az 

állandó monitor számítások alapján akár gyökeres változtatások is alkalmazásra 

kerülnek. Ilyen lehet egy új gép vásárlása által generált munkaerı átszervezés, egy 

külsı beszállító váltásával járó alapanyag hiány korrigálása, vagy egy hirtelen 

árfolyamváltozás miatt megdrágult alkatrész vásárlásával befolyásolt elızetes 

költségkimutatás. 

 Általában akkor mondható megfelelınek a termelési változásmenedzsment, ha a 

szervezeten belül a különálló termelésért felelıs területek között az információáramlás 

és tudásátadás biztosított, jelen vannak a megfelelı mőködésbiztosítási és 

minıségellenırzési rendszerek és minden fél együttmőködésre kész a legjobb 

eredmények elérésének érdekében.  
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Hogy mindezen feltételeknek megfeleljen egy vállalkozás, sokszor csapatépítı 

tréningeket szerveznek, és a nagyobb vállalkozásoknál még az is jellemzı, hogy a 

termelésmenedzserként foglalkoztatott munkatársakat a saját területeiken azonnal a 

mélyvízbe dobják, a gyakorlatban is. 

 

2.3.5. Informatikai változásmenedzsment11 

 A számítástechnika és az informatika folyamatos és ugrásszerő fejlıdésének 

köszönhetıen a mai kis– és középvállalkozások esetében már alapvetı, 

nélkülözhetetlen háttérinstrumentuma az informatikai eszközök és legfıképp 

vállalatirányítási rendszerek alkalmazása. A három legelterjedtebb ilyen rendszer az 

integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP), az integrált vevı– és ügyfélszolgálati 

rendszerek (CRM), és az integrált személyügyi rendszerek (HR).  

 Az integrált vállalatirányítási rendszerek teljes körően átfogják a vállalatvezetés 

minden területének informatikai szükségleteit, és óriási adatbázisokban minden 

információt elektronikusan is tárolnak. Az egyik ilyen legismertebb ERP rendszer az 

SAP, melyet már a kis– és középvállalkozásokra is elıszeretettel integrálnak, noha 

elsısorban multinacionális vállalatok informatikai igényeinek kielégítésére született.  

E rendszerek az ajánlatoktól kezdve a raktározásig, a számlázástól a 

kontrollingig, a személyügytıl az egységes marketingig, és a vezetıi jelentések és 

kimutatások elkészítéséig kész minden igényt kielégíteni. Nagy elınyük, hogy a 

különbözı típusú vállalkozásokhoz teljes mértékben személyre szabhatók, azonban 

volumenük miatt bevezetésükkor mind megfelelı háttérrendszerek mind jelentıs tıkét 

igényelnek. A betanulási idı is jelentıs a rendszer komplexitása miatt, így általában 

több hónapot, de akár fél évet is igénybe vehet, amire minden terület megfelelıen 

alkalmazza e rendszereket. 

                                                 

11 A változásmenedzsment informatikai támogatása 

(http://www.humanerok.hu/pages/articles.aspx?id=014052D9-08D3-471C-8977-64CE5E10BD6F; 

 2008-03-22) 
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 A CRM rendszerek napjaink gombamód fejlıdı vevı– és ügyfélszolgálati 

rendszerei, köszönhetıen a vertikális és horizontális ügyfélkör egyre jelentısebb 

kiépülésének. Legfıképp a marketingtevékenységet képesek támogatni, és kiválóak 

mind a múltbéli, mint a jövıbeli statisztikai adatok számítására, elemzésére, 

szimulálására. Mivel a kis– és középvállalkozások esetében sem hagyható figyelmen 

kívül a marketing akciók alapos tervezése, így egyre több helyen találkozhatunk CRM 

rendszerekkel. 

 Az integrált személyügyi rendszerek (HR) a kis– és középvállalkozások 

esetében a gyorsuló változások és a folyamatos nyomon követés miatt van szükség. 

Ezen rendszerek képesek a munkavállalói adatbázison túl a munkaóra vagy 

teljesítmény alapú bér és járulékok kalkulációjára, a munkaköri leírások kezelésére és 

monitoringára, és szinte minden személyügyi kérdés informatikai tervezésére. 

 Az informatikai rendszerek bevezetésénél négy különálló szakaszt 

különböztethetünk meg. Az elsı szakasz a bevezetésre váró vállalkozás teljes körő 

diagnózisával kezdıdik, amikor megvizsgálják az igényeket, és meghatározzák a 

rendszerek paramétereit. Ez után következik a fejlesztés tényleges megvalósítása. 

Ebben a stádiumban telepítik a szükséges háttérrendszereket és installálják a 

vállalatirányítási rendszerek klienseit a megfelelı ügyfélterületekre. A harmadik 

szakaszban a tesztelés kezdıdik meg, amikor a rendszert elıször próba, majd végleges 

üzemmódba állítják. A negyedik fázisban pedig a mőködés során felmerült hibákat 

korrigálják, majd teljes mértékben a vállalat igényeihez igazítják a rendszert. 

 Az integrált ügyviteli rendszereken kívül a változásmenedzsment, mint önálló 

funkció meglepı módon különállóan is megjelent már az informatikai szoftverpiacon. 

A Borland vállalat olyan szoftvercsomagokat készített a vállalkozások számára, 

melyek központilag képesek a változásmenedzsment minden egyes szakaszait 

interaktívan támogatni12. A Borland  programja vállalja a kihívást a partnereinél 

telepített rendszerével az azonnali változások megjelenítésére, mind a kommunikációs, 

irányítási és ellenırzési területeken, melynek segítségével a vállalkozás reakcióideje a 

                                                 
12 Forrás: (http://www.borland.com/us/solutions/change-management/; 2008-04-09) 
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változások alatt töredékére redukálódhat. Több általuk végzett kutatással és a 

partnereik által beérkezett visszajelzések alapján a vállalkozások több kulcsfontosságú 

területein jelentıs idımegtakarítás érhetı el a szoftvercsomag használatával.  

 Véleményem szerint a hazai kis– és középvállalkozások többsége még nem elég 

elhatározott ahhoz, hogy hasonló nagy volumenő beruházásokat valósítson meg, mert 

szükségtelen beruházásokként ítélik meg az integrált irányú informatikai 

fejlesztéseket, igaz a bevezetés magas költségekkel és idıráfordítással jár. Azonban 

azoknál a vállalatoknál, ahol már valamilyen integrált ügyviteli rendszer bevezetésre 

került, látványossá válik a szervezeten belüli mőködés hatékonyságának javulása, és 

hosszú távon beigazolódik a fejlesztés megvalósításának szükségessége. 

 A vállalatirányítási rendszereken kívül a vállalkozásoknál az informatikai 

beruházások általánosságban magasnak mondhatók hazánkban is, azaz a 

vállalkozásaink alapjában véve innovatívak, és felismerték a megfelelı technológiai 

háttér és az internet jelenlétének szükségességét, továbbá az interneten való céges 

megjelenés nélkülözhetetlenségét. 
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3. ESETTANULMÁNY  
 

Esettanulmányom alapjául egy gyıri építıipari vállalkozáscsoport, a HORA 

CSOPORT szolgál. A csoport jelenleg két kisvállalatból áll, a HO-RA 

Ingatlanforgalmazó, Építıipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-bıl (HO-RA Kft), és 

a HORAÉP Építıipari Kft-bıl (HORAÉP Kft). Elemzéseimhez a HO-RA Kft szolgál 

bázisul, ugyanis a késıbbiek során ismertetett tényállások alapján e vállalkozás 

rendelkezik megfelelı múlttal a vizsgálatokhoz teljes körő elvégzéséhez.  

A HO-RA Kft közel húsz éve aktív résztvevıje a hazai építıipari piacnak és 2006–

os árbevétele megközelítette a 1,5 milliárd forintot. Az évek során egyértelmően 

érezhetı a kisvállalat növekedése és egyre erıteljesebben megmutatkozik a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetıen térhódítása a minıségi építıipari és acélszerkezet 

gyártási területeken. 

Egyrészt azért választottam elemzéseim alapjául e cégcsoportot, mert édesapám a 

kezdetektıl ügyvezetıként irányítja a vállalkozásokat, így az ı révén, továbbá a 

vállalatnál eltöltött több éves szakmai gyakorlatomnak köszönhetıen mélyebb 

betekintéssel rendelkezem mind a vállalat múltjába, mind a keresztülvitt változtatások 

menetébe és azok következményeibe. Másrészt az elmúlt évek alatt elért sikereknek és 

eredményeknek köszönhetıen a HO-RA Kft méltó háttérrel rendelkezik ahhoz, hogy 

kísérleti alanya legyen a korábban ismertetett módszertani vizsgálatoknak. Munkám 

során sok segítséget kaptam a vállalat különbözı menedzsmentterületein tevékenykedı 

szakemberektıl, akik biztosították részemre a vállalat minden nemő adatainak való 

elérését. Az által, hogy ık a minden napi gyakorlatban tevékenykednek, úgy érzem, az 

elméleti ismeretek beágyazásán keresztül az esettanulmány valóban képes életszerő 

képet festeni a vállalkozás változásmenedzsmentjének egészérıl. 

Ahhoz, hogy a vizsgált területeken végbement változásokról minél szélesebb 

ismeretekhez jussak, valamint megfelelı tényadatokkal rendelkezzem a különbözı 

tesztek elvégzéséhez, több felsı- és középvezetıvel készítettem személyes 

mélyinterjút.  
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A tapasztalatok alapján sokszor nem csak én jutottam hozzá az analízisekhez 

szükséges információkhoz, hanem többször a menedzserek rajtam keresztül ismerték 

meg a legújabb kutatások eredményeit, melyeket számos alkalommal pozitív 

élményként fogadtak. Továbbá édesapám, mint ügyvezetı sokszor rendelkezésemre 

állt, amikor munkám során elakadtam valamilyen kérdésben és mindig partner volt a 

problémák megoldásában. 

3.1. CÉGTÖRTÉNET  

A vállalkozást 1991–ben alapította a jelenleg is ügyvezetıként tevékenykedı két 

cégtulajdonos. A cég a kezdetekben kisebb építıipari részmunkákat vállalt el, majd a 

növekvı tapasztalatok és igények figyelembevételével családi házak kivitelezésébe 

kezdett. Az alkalmazottak létszáma egyre nıtt, és külön brigádok alakultak a több 

helyszínen zajló munkavégzés folyamatos biztosítására. E mellett az adminisztatív 

oldal is fokozatosan fejlıdött, és a vállalat telephelyén saját irodát alakított ki.  

A családi házak kivitelezése nem jelentett nagy kihívást a vállalkozásnak az évek 

múlása során, így specializálódni szeretett volna más területekre is. Ekkor jött létre a 

speciális minıségő ipari padlógyártó részleg, ami a magas fokú know–how–k 

elsajátításával rendkívül jó minıségő kivitelezési készségre tett szert. 

Ez arra ösztönözte a cégvezetıket, hogy tovább szélesítsék a szolgáltatások 

palettáját, így egy újabb tevékenységi kör felvételével a cég ipari csarnokok generál 

kivitelezésére is vállalkozott. Ehhez természetesen már komoly szervezeti fejlesztésre 

is sort kellett keríteni, így több, azóta is a vállalatnál tevékenykedı regisztrált, felelıs 

építésvezetıt állított a kivitelezési folyamatok koordinálásának élére, valamint az 

elıkészítı folyamatokhoz képzett mőszaki gárdát alkalmazott. Így mind a 

tervezésekkor, mind a megvalósításnál kézben tudja tartani az irányítást, és a 

legmegfelelıbb módon képes koordinálni és kivitelezni az aktuális projekteket. 

A megrendelt ipari csarnokok jelentıs része acélváz szerkezető volt, így a vezetık 

az ezredforduló környékén arra gondoltak, hogy tovább javíthatják a gazdaságosságot 

egy saját acélszerkezet gyártó divízió megalakításával. Saját telephelyet változtatva a 
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cég felépítette jelenleg több mint 6000 m2 nagyságú acélszerkezet gyártó csarnokát, 

melyben jelenleg már nem csak az építıipari részleget szolgálják ki. Az évek során (a 

mai napig is) folyamatos fejlesztés alatt álló üzem olyan modern ipari gépparkkal 

rendelkezik, amely képes a legszélesebb fogyasztói igényeket ezen a piacon 

kielégíteni, e mellett saját megrendelıkörrel rendelkezik, melyek közül elsıdlegesen 

mezıgazdasági gépjármőalkatrészek gyártására koncentrál. A korszerő berendezések 

(CNC vezérelt plazmavágó gép, hajlítógépek, különbözı lyukasztó– és 

vágóberendezések, hegesztıállomások, vonalhegesztıgép, saját festıkabin és 

szemcseszórókabin) üzemeltetéséhez képzett, ám fiatal mőszaki szakemberek nyújtják 

a megfelelı háttértudást, és az ı vezetésükkel készülnek a magas tudású 

tervezıszoftverekkel kidolgozott gyártási tervek. 

A lakatos tevékenység nagymértékő fejlıdése végett a vállalat vezetıi úgy 

döntöttek, hogy az építıipari divíziót kiszervezik az anyavállalatból, és kapcsolt 

vállalkozásként mőködtetik tovább. Ennek keretében született meg 2007. végén a 

HORAÉP Kft, amely mostanra szinte teljes körően átvette az építıipari 

megrendeléseket és a kivitelezések munkálatait. Jelenleg több országos helyszínen 

tevékenykedik, és nagyátfutású projektek kivitelezésével foglalkozik. E mellett a HO-

RA Kft az acélszerkezet- és gépalkatrészgyártást tőzte ki fıprofilként, és minden 

mőködési és funkcionális hátteret ennek rendelt alá. E divízió térhódítása is 

folyamatosan bıvül, és rövid távú céljai között szerepel a közeli országok 

exporttermékekkel való elérése.  

3.2. NÖVEKEDÉSI PÁLYÁK ELEMZÉSE AZ ÉLETPÁLYACIKLUS MODELL EKEN 

KERESZTÜL  

Az életpálya modellek alkalmazásának egyik szükséges feltétele, hogy a vizsgált 

vállalkozás megfelelı múlttal, azaz elegendı mőködési idıvel rendelkezzen az egyes 

életpálya szakaszok skálájának felállításakor. Természetesen vizsgálhatók a rövid 

életúttal rendelkezı vállalatok is, de az ı esetükben nem a növekedés hátterében 
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meghúzódó tényezık a dominánsak, hanem a kezdeti szakaszok döntési stratégiái 

lehetnek csak mérvadóak.  

A HO-RA Kft tizenhét éve tevékenykedik aktívan az építıiparban illetve az 

acélszerkezet gyártás területén, ami megfelelı élettartamot és elegendı tényalapot 

biztosít az életpálya modellek tesztjének elvégzéséhez.  

 

3.2.1. Adizes–teszt13 

Elsı elemzésként az Adizes intézet interaktív tesztjét végeztem el az általam 

vizsgált vállalaton.  Az Adizes Intézet honlapján26 elérhetı tesz két lépésbıl áll. A 

kérdések megválaszoláshoz szükséges megfelelı válaszok alapjául az ügyvezetıkkel 

történt mélyinterjúk szolgáltak, melyek során rejtett módon terítékre kerültek az egyes 

pontok kérdései.  

 

A teszt elsı lépésben az alábbi hat kérdésre kellett három válasz közül egyet 

megjelölni: 

 

1)       A mi vállalkozásunk… 

a)   …leginkább a funkciókra (mit és miért) mit a formalitásokra 

(hogyan és    

ki) fókuszál 

b)   … összhangban kezeli a funkcionális és formális kérdéseket 

c)   … elsısorban a formalitások híve, mintsem a funkcionalitásoké 

2) Annak ellenére, ahogy a dolgok valójában látszanak, a tényleges 

döntéshozás  

és politika… 

  a)     …a vezér területeken (Pénzügy, Számlázás, Jog) valósul meg 

  b)    …a  peremterületeken (Marketing, Értékesítés, Termékfejlesztés) 

való– 
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sul meg 

  c) …mindig a tárgytól függ, és nem a szervezeti egységektıl 

 3) Szervezetünket… 

  a) …kockázatkerülı, hosszú távú személyi sikeresség jellemzi 

  b) …a „minél nagyobb kockázat, annál nagyobb siker” szellemiség 

jel- 

lemzi 

 4) Szervezetünkben… 

  a) …egészen addig minden megengedett, amíg nem tiltják 

  b) …majdnem minden tiltott, amíg engedélyt nem adnak rá 

  c) …általánosan elfogadott és egyértelmő leírás van a megengedett 

és til- 

tott dolgokról 

 5) Szervezetünk… 

  a) …állandóan jobb eredményt ér el, mit az éves kalkulált 

költségvetés 

  b) …nehezen éri el az elvárt eredményeket 

  c) …szorosan, de teljesíteni képes az elvárt eredményeket, és 

általá- 

ban jobb eredményt is képes elérni 

 6) Szervezetünk… 

  a)  inkább a jövıbeli lehetıségekre koncentrál 

  b)  a múlt diadalmámorának él 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
13 A fejezetben lévı tesztkérdések az Adizes Intézet oldalán (http://www.adizes.com) angol nyelven érhetık el 
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A teszt folytatásának második lépésként az alábbi állítások közül kellett 

kiválasztani azokat, melyek vállalatunkra jellemzıek: 

 

� Szervezetünkben hiányzik azon rendszerek és jogosultságok 

felállítása, ami gördülékennyé teszi a munkavégzést 

� Nincs elég idınk meetingekre 

� „Nem gerjesztünk új hullámokat” kultúra jellemzı vállalatunkra 

� Gyakran hirtelen, idı elıtt dobjuk piacra azon termékeinket vagy 

szolgáltatásainkat, melyek további fejlesztésekre szorulnának 

� Vezetınk gyakran vétózza meg a változtatást elıidézı fontos 

döntéseinket 

� Vállalatunk munkatársai elégedettnek tőnnek a napi rutinokkal és a 

jövıvel 

� Számos munkatársunk túlterhelt, és prioritások nélkül cselekszik 

� A Senior menedzserek nem készek megosztani a vállalati trükköket és a 

sikerek tényezıit 

� Szervezetünk vezetıje gyakran foglalkozik olyan dolgokkal, melyek nem 

direkt a hatáskörének velejárója 

� Vállalatunknál, hogy ki miért felelıs, nem tiszta 

� Hogy kinek mi a hatásköre, vállalatunknál nem pontos, és gyakran 

változik 

� Vállalatunk noha nyereséges, de folytonos piacvesztés jellemzi 

� Politikai huzavonák győrőznek a döntések körül 

� Jó nyomdokokat követünk a pénzügyi célok elérésében, 

felülmúlásában 

� A szófordulat „mert ez a szabály” gyakran elıfordul vállalatunknál 

� Gyakran nehéz megfelelı képességő embert találni az üzleti egységek 

menedzselésére 

� Gyakran visszatérnek a problémák a pénzszőke miatt 

� Szinte minden lehetıségért mi felelünk (nincsenek határok) 
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� Feloldatlan konfliktus állandósult a szervezetben, legfıképp a vezetı és a 

középvezetık között 

� Erıs tradíciókkal rendelkezünk, melynek alárendeljük üzleti 

tevékenységünket 

� Ha a vállalat vezetıje távozna, valószínőleg a vállalat nem élné túl 

� Nem tanúsítunk akaratot vagy nem vagyunk képesek elfogadni új és 

kreatív ötleteket a vállalaton belülrıl 

� Csak néhány munkatársunk viselkedik úgy, mint akinek vásárlóink 

igényei terhére lennének 

� Túl sok a belsı konfliktus, territórium harc, és az egymás háta mögötti 

kibeszélés 

� Hírnevünk leáldozóban van 

� Kevés a beleszólásunk a fenntartási költségekbe 

� Túl nagy a nyereség a felsıvezetıi pozíciókban lévıknek 

�  Vállalatunkat a „mi vs. ık” illetve a „öregek vs. ifjak” mentalitás 

jellemzi 

� A Senior menedzsment túl nagy komfortot élvez 
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Az ügyvezetık által adott válaszokat a vállalat életpályaciklus teszt kérdéseire 

kiemelt betőszedéssel jelenítettem meg. A teszt elvégzése után kapott végeredmény az 

alábbi ábrán látható: 

 

 

 7. ÁBRA: ADIZES  TESZT EREDMÉNYE 

Forrás: http://www.adizes.com/lifecycles/report.scm 

 

 A teszt végeredményeként a modell erıs, 90%–os biztonsági szint mellett a 

Gyerünk-gyerünk! fázisba kategorizálta a szervezetet.  

A korszakra jellemzı tulajdonságok közül valóban érvényesülnek az egyre 

növekvı csapatmunka által realizált pozitív szinergiahatások a vállalkozáson belül, és 

a vállalat életében a minıségi változások kerülnek elıtérbe.  

Ezt bizonyítja a megrendelıi kör magas fokú minıségi megelégedettsége, és az 

a tény, hogy az újabb megrendelıi körök leginkább a korábbi referenciáknak 

köszönhetıen és/vagy az ı kapcsolatrendszerükön keresztül kerültek ki. A vállalkozás 

csak nemrég kezdett eddigi ismeretlen, lehetséges piacterületek felderítésébe, melynek 

keretében több országos projektkezelı intézet által karbantartott országos adatbázis 
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elérésére is elıfizetett. Azonban elmondható, hogy az új környezetben történı munkák 

elnyerésénél továbbra is domináns szerepet játszanak a korábbi minıségi referenciák. 

Ahhoz, hogy a vállalat az Adizes-modell alapján a következı fázisba léphessen, 

célszerő a minıségen további javítási stratégiákat alkalmazni, és a fontosabb területek 

információ- és tudásátadását erısíteni. 

Ennek érdekében a vállalat már számos lépést tett, olyanokat, mint a 

késıbbiekben tárgyalt informatikai és más infrastrukturális fejlesztések, a 

szakemberek továbbképzésének biztosítása, a vállalati kommunikációs rendszer 

erısítése és a minıségi irányítási rendszerek karbantartása, azok fokozatos bıvítése. 

A kapott eredmény teljes mértékben elfogadható a vállalat menedzsment 

kihívásait tekintve, ugyanis noha több minıségellenırzési rendszer mőködik, erıs az 

igény egy a vállalat egészére teljes mélységében kiterjedı szabályrendszer 

felállítására. Az adott részegységek felelıssége nem minden esetben tisztázott, így 

elıfordulnak koordinációs félreértések. Hogy ezen hibafaktorok elkerülhetıvé 

váljanak, célszerő lenne a pontos feladatkörök állandó írásos karbantartása. 

A vállalkozás közép és felsı szintő vezetési struktúrája nemrég felvette a 

megújított és jó ideig véglegesnek tőnı formáját, azonban a zökkenımentes 

mőködéshez szükséges dokumentálások nem teljesen kiforrottak, és a felelısségek 

körének pontos tisztázása még néhol hiányos. 

Az Adizes-modell a következı életpálya ciklus eléréséhez a bürokratikus 

elemek megerısítését javasolja, azonban véleményem szerint óvatosan kell bánni ezzel 

a menedzsment eszközzel, mert könnyen beszőkítheti és túlságosan korlátozhatja a 

némely döntés meghozatalakor szükséges életteret.  

Úgy gondolom ezen a területen is akkor válhat sikeressé a fejlıdés, ha 

megfelelı harmónia mellett mőködik a szabályozás, azaz a feladatkörök és 

felelısségek tökéletes letisztázása mellett vannak döntésszabadsági rések a fıbb 

funkcionális pontokon a szervezetben. 
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3.2.2. Greiner–teszt 

 

8. ÁBRA: GREINER  TESZT EREDMÉNYE 

Forrás: Salamonné [2006]; Greiner,L [1995] 

 

 A Greiner-féle életpályaciklus szakaszainak elemzésénél a vállalkozásról 

elmondható, hogy a kreativitási és irányítási szakaszok befejezettnek tekinthetık, a 

vállalkozás alapvetı stratégiai céljait kitőzte a vezetés, és megfelelı menedzsment 

hátteret állított fel a minden napi mőködés zökkenımentes biztosítására.  

A vizsgált vállalat túljutott az irányítási szakasz utáni revolúciós perióduson, és 

kialakította a megfelelı vezetési struktúrát. A fejlıdési létra következı állomása e 

modell alapján is a bürokratikus elemek erısítése lenne. E célra egyik legjelentısebb 

momentumként a vezetıség  ısztıl központi irodaházba költözteti a teljes 

menedzsmentet, így megszőnik a telephelyen lévı gyártóüzem és a városközpontban 

lévı iroda közötti területi decentralizáció. 

A gyártás területén további technológiák megismerése és betanítása kerül elıtérbe, 

és a közeli tervek között szerepek nagy volumenő gyártósorok beállításai is. Az 
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ezekhez szükséges tudásbázis megteremtéséhez a vállalat mőszaki és személyi 

továbbképzéseket szervez, és megszerezett több, nemzetközi tanúsítványt is a 

gyártmányok szavatolása érdekében. 

E modell esetében sem szabad elfeledkezni a túlzott bürokrácia által okozható 

károkról, ugyanis épp ez lehet majd az oka annak, hogy a vállalat a következı 

revolúciós szakasz egyik tévútjára kerüljön. 

A Greiner-modell és a cégtörténet egymásmellé állításával tökéletesen felvázolható 

a vállalkozás eddigi életútja, és felismerhetık az evolúciós és revolúciós szakaszok 

egyes állomásai. Példaként említhetı a kreativitási evolúciós szakaszban történt 

szervezeti fejlesztések a magas minıségő ipari padlók területén, az irányítási szakasz 

evolúciós periódusában való új telephely és tevékenységi kör kialakítása az 

acélszerkezet gyártás divíziójával, valamint az irányítási korszak revolúciós ciklusa, 

amikor a cégtulajdonosok a teljes outsourcing mellett döntöttek, és kettéválva külön 

egységekbe szervezték ki az építıipari és lakatosüzemi tevékenységeket. 

Tapasztalataim szerint az eddig ismertetett két modell közül a Greiner-féle 

életpályamodell segítségével látványosabban bemutatható egy cég fejlıdési teljes 

életútja, míg az elızı Adizes-modell az egyes kiragadott pillanatok elemzésére szolgál 

jobban megfelelı eszköztárral. 

A Greiner modell egyik legnagyobb hibájaként azt emelném ki, hogy az Adizes 

elemzéssel ellentétben nem rendelkezik jelenleg semmi olyan metódussal, amely 

alapján a vállalkozás automatikusan beskálázhatóvá válna a rendszerben, azaz az 

elemzınek magának kell a vizsgált vállalat által elért eredmények és fıbb állomások 

révén az adott periódusra bekategorizálnia a vállalatot a gyakorlati vizsgálat során. 

Ezért ha több elemzı egyszerre végzi el a tesztet, elképzelhetı, hogy különbözı 

eredményekre jutnak. A legnagyobb kapaszkodó az evolúciós és revolúciós szakaszok 

elkülönítésében rejlik. 
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3.2.3. Saját életpályamodellem tesztelése 

 

Az Adizes és Greiner tesztek elvégzése után saját modellemen is 

megvizsgáltam a vállalkozás életútját: 

 

 

9. ÁBRA: MALOMKERÉK-MODELLEM  EREDMÉNYE 

 

Az Adizes modell 10%–os bizonytalansága a saját modellem alkalmazásával 

magyarázhatóvá válik, ugyanis véleményem szerint a HO-RA Kft jelenleg a Gyerünk-

gyerünk! korszak elıtti Korrekciós fázis kivezetı szakaszából érkezik.  

Ha az életpálya modell elejérıl indulunk el, akkor modellem is kifejezetten 

alkalmas arra, hogy az egyes periódusok változásai jól nyomon követhetık legyenek 

és teljes képet fessen a vállalat teljes életútjáról éppúgy, mint az éppen aktuális, 

jelenlegi ciklus megállapításához.  

A korrekciós fázis arra szolgál, hogy megfelelı idıt adjon a vállalatoknak a 

továbblépési stratégia beágyazásához. Az általam vizsgált vállalat nyerı 
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stratégiájaként kiszervezte az építıipari divíziót egy különálló cégbe. Ennek 

megvalósításához véleményem szerint szükséges volt egy átmeneti állapot beépítése, 

mert nem lehetett volna közvetlenül továbbfejlıdni a következı periódusba magának 

az outsourcing mozzanatainak komplexitása miatt sem. A sikeres jövıkép 

biztosításához a kreatív szakaszba történı helyes belépés lesz a kulcs, azaz a 

gyakorlati szemszögbıl nézve akkor lesz zökkenımentes eme változás, ha a 

kivitelezési és gyártási folyamatokhoz tartozó nélkülözhetetlen - talán az eddigi 

menedzsmentviselkedéshez képest bürokratikusabb - szabályozó rendszer 

hibamentesen bevezetésre kerül. Ehhez a már jelenleg is mőködı rendszerekhez kell a 

vállalatnak egy átfogó, felelısségeket kirovó rendszert kialakítania, amely a vállalat 

minden csoportjának kijelöli a hozzá tartozó érdekviszonyokat a korábban kiemelt 

megfelelı szabadságfokok biztosítása mellett. 
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3.3. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT A FUNKCIONÁLIS DIMENZIÓKON KERES ZTÜL  

3.3.1. Pénzügyi mutatók tükrében 

 

Az 1. és 2. számú mellékletben található éves mérleg– és eredmény kimutatások 

alapján elvégeztem a leggyakrabban alkalmazott pénzügyi mutatók számítását, 

melynek eredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:  

 

SZÁMÍTOTT PÉNZÜGYI MUTATÓK 
 

4. TÁBLÁZAT  

 2002 2003 2004 2005 2006 

Likviditási mutatók: 

Likviditási ráta: 1,506302 1,894147 2,599253 2,704278 1,973188 

Likviditási gyorsráta: 0,692913 0,739633 1,132382 0,942608 1,143418 

Pénzhányad: 0,341845 0,466219 0,898681 0,117243 0,218585 

Dinamikus likviditás: 0,58415 0,761769 0,864767 0,368493 0,369866 

Tıkeszerkezet: 

Tıkeellátottság: (%) 38,98% 55,67% 62,64% 60,51% 54,17% 

Eladósodottság aránya: (%) 57,47% 43,32% 37,03% 38,88% 44,27% 

Idegen tıke/saját tıke: (%) 147,44% 77,82% 59,11% 64,26% 81,72% 

Hosszú távú eladósodottság:(%)  13,20% 14,62% 24,39% 21,58% 

Kötelezettségek / tárgyi eszközök: % 447,37% 129,00% 119,12% 82,31% 105,95% 

Kötelezettségek / dologi nettó érték (%) 148,63% 78,25% 59,54% 64,64% 82,07% 

Adósságszolgálat: 

Kamatfedezet I.: 123,5515 125,2252 83,98564 11,61129 19,70641 

Kamatfedezet II.:   107,538 141,4393 23,01189 21,8769 

Cash flow fedezet: 117,0747 126,2923 92,75582 15,94015 22,59173 

Adósság visszafiz.képesség: 0,553528 0,6181 0,678323 0,252004 0,281212 

Mőködıtıke: 

Mőködıtıke ellátottság:(%) 0,290964 0,311658 0,420561 0,330124 0,285734 

Vevıállomány/szállítóállomány (%) 109,28% 52,14% 144,35% 147,50% 182,03% 
Rövid lejáratú kötelezettségek /  
dologi nettó érték (%) 1,486338 0,629555 0,422838 0,322 0,544293 

Jövedelmez ıség: 
Saját tıke arányos adózott jövedelem 
(ROE) % (átlag)   50,83% 41,05% 11,59% 19,23% 
Árbevétel arányos adózott eredmény 
(ROS) % 21,00% 19,16% 19,84% 10,65% 8,35% 
Eszközarányos adózott eredmény (ROA) % 
(átlag)   0,242208 0,244466 0,071324 0,109523 
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Adózott eredmény / Mőködıtıke átlagosan   0,802781 0,656403 0,191014 0,358845 
Adózott eredmény / 
Dologi nettó átlagos érték %   51,17% 41,31% 11,67% 19,33% 
Sajtıke arányos adózás elıtti 
átlagos eredmény %   58,73% 45,07% 11,72% 19,90% 
Árbevétel arányos 
Adózott átlagos eredmény % 23,88% 22,14% 21,78% 10,77% 8,64% 
Eszköz arányos  
Adózott átlagos eredmény %   27,99% 26,84% 7,21% 11,33% 

Tevékenység Haszonkulcsa % 23,97% 21,82% 20,60% 11,12% 9,29% 

Üzemi eredmény / Saját tıke átlagosan %   0,578793 0,426171 0,121006 0,214037 

Üzemi eredmény /  
Összes eszköz átlagosan %   27,58% 25,38% 7,45% 12,19% 
Tıkearányos mőködési  
átlagos eredmény (ROCE) %   52,99% 36,63% 9,69% 16,50% 

Befektetett tıke átlagos hozama (ROIC) %   27,53% 22,81% 6,66% 11,63% 

Nyereségvisszaforgatás aránya % 59,52% 35,20% 29,62% 5,20% 12,68% 

Kiemelt jellemz ık éves százalékos változása 

Nettó árbevétel éves változása %   –6,12% 14,55% –36,62% 132,93% 

Anyagi ráfordítások éves változása %   –1,11% –0,90% –15,46% 93,51% 
Személy jellegő ráfordítások  
éves változása %   18,28% 1,04% 26,64% 56,95% 

Amortizáció éves változása %   56,24% 17,31% 0,45% 16,32% 

Üzemi eredmény éves változása %   –14,55% 8,15% –65,79% 94,62% 

Adózott eredmény változása %   –14,36% 18,61% –65,97% 82,53% 

Összes eszköz éves változása %   8,04% 26,28% 9,00% 27,92% 
 

 A számított eredmények alapján a vállalkozásról elmondható, hogy a likviditási 

mutatója az évek során végig egynél nagyobb értéket mutat, így hosszútávon is 

biztosítottnak tőnik a cég tıkelikviditása.  

A vállalkozás külsı tıke bevonásával (hitel felvételével) finanszírozott több 

saját beruházást (társasházak építése, saját lakatos gyártóüzem felépítése) 2002 és 

2006 között, aminek köszönhetıen az eladósodottsági mutató viszonylagosan magas 

értékeket tükröz. Mivel a kft. tıkeellátottsága a mutatók alapján is rendre magasabb 

értékeket vesz fel az eladósodottsági mutatónál, így hosszútávon nem kell tartani a 

pénzügyi források fedezetlenségétıl. A vállalkozás pénzügyi stratégiájának egyike 

közé tartozik a beruházások hitelbıl történı finanszírozása, mivel így nem a saját 

tıkeállományát köti le, ezáltal rugalmasabban tudja kezelni az építıipari piaci 

ingadozásait, és állandóan fizetıképes maradhat. A hosszú távú eladósodottság mutató 

is a felvett hitelállomány miatt növekedett, azonban az utolsó években a beruházások 
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értékesítésébıl származó bevételek visszaforgatásával a mutató egyre kisebb értékeket 

vesz fel. A tárgyi eszköz arányos kötelezettség mutatóból pedig kitőnik, ha a vállalatot 

valamilyen oknál fogva értékesíteni kellene a piacon, akkor a tárgyi eszköz parkjának 

forintosításából képes lenne fedezni kötelezettségeit. 

A vállalkozás mőködı tıke ellátottsága stabilnak mondható, a vevıállomány 

pedig kielégítıen magas a szállítói követelésekkel szemben, ami arra enged 

következtetni, hogy a vevıi kötelezettségek megfelelı fedezetet nyújtanak a szállítói 

kötelezettségek teljesítésére, azaz a vállalkozás hosszú távú nyereségességre 

optimalizált. 

A vállalkozás jövedelmezıségében szintén megfigyelhetı a 2004 és 2006 

közötti többszörös beruházási behatás. A vállalkozás noha stabilan jövedelmezıen 

mőködik, mégis jelentıs mértékben kihatott a magas beruházási tıkebevonás a ROE és 

ROA mutatókra és megtörte az egyenletesen haladó fejlıdési pályát. Az árbevétel 

arányos adózott eredmény azonban egyre csökkenı tendenciát mutat, ami arra hívja fel 

a figyelmet, hogy a vállalkozásba visszaforgatott jövedelem egyre szőkül. 

A kiemelt jellemzı mutatók éves változásánál általánosságban megfigyelhetı, 

hogy a beruházásokkal párhuzamosan más területeken is nehézségeket hozott a 

következı év, ami a statisztikai adatok alapján14 is gyenge évnek minısült az 

építıiparban. A vizsgált vállalkozásnál egyedül az eszközkészletnél mutatkozott 

pozitív irányú növekedés a kiemelt mutatók közül. A 2006–os évben viszont 

kiemelkedıen sikerült korrigálni a nehézségek okozta kilengést, ami a megbízások 

növekedésével és a megbízási projektek volumenének jelentıs nagyobbodásával 

magyarázható. 

 

 

 

                                                 

 
14 Forrás: KSH (http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/epi/epi20612.pdf; 2008-03-10) 
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3.3.2. A szervezeti struktúra változása (HR) 

 

A HO-RA Kft szervezetében az évek során jelentıs változtatások mentek végbe. A 

két divízió jelenlegi szervezeti hierarchiájának felépítése a 3. számú mellékletben 

látható. Azonban ennek a végleges formának kialakulásához több tényezı is szerepet 

játszott. 

A kezdetekben – mint más frissen alakult kisvállalkozás esetében is – a vállalatnak 

a felsı vezetését a két alapító ügyvezetı jelentette, valamint egy kımőves brigád 

mővezetıje állt középvezetıi szinten, aki jelenleg is a vállalkozás törzsgyökeres 

munkatársa. Az összesen kilenc fıbıl álló létszám alkotta a vállalt minden nemő 

humánerıforrását. A családi házak kivitelezése során az alkalmazottak között jelentıs 

volt a fluktuáció az akkori szociális és társadalmi tényezık miatt.  

Ahogy a vállalat növekedni kezdett és megjelentek az újabb tevékenységek, 

természetszerően volt szükség a további alkalmazotti létszám bıvítésére mind az 

alsóbb, mind a középvezetıi szinteken. A vállalt munkák egyre összetettebb 

meneteinek koordinálásához elengedhetetlen szükség volt építésvezetık 

alkalmazására, és a költségvetések alapos kidolgozásai is egyre nehezebbnek 

bizonyultak a munkák elnyerésére összpontosító, amúgy is kevés idıvel rendelkezı 

ügyvezetık számára. 

A szervezeti fejlesztések során így az igazgatók megérezték annak a fontos 

tényezınek a súlyát, hogy noha az alsó szektorban lévı munkatársaknak köszönhetı a 

javak tényleges elıállítása, azonban ha nincs egy (úgymond csak költségeket termelı) 

koordinációs és adminisztrációs egység a háttérben, a további növekedés lehetetlenné 

válik az emberi korlátok miatt. 

Ennek tudatában az évek során két erıs belsı szervezeti egységet állítottak fel a 

vezetık, melynek egyik része képes a teljes ügyvitel (számlázás, könyvelés, 

kontrolling, és egyéb adminisztratív folyamatok) ellátására. A másik oldalon egy olyan 

mőszaki team állt fel, akik a munkák vállalásában az újabb munkalehetıségek 

felkutatásától a folyamatban lévı projektek teljes háttértámogatásán keresztül az 
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elkészült kivitelezések átadásáig nyomon követnek minden egyes mozzanatot, és 

megteszik a szükséges lépéseket, hogy elhárítsanak minden útba került akadályt.  

E mellett nem hanyagolták el a ténylegesen termelı egységek humánerıforrás 

fejlesztését sem, így az egyre korszerőbb géppark fejlesztésével párhuzamosan a 

munkatársak részére is továbbképzéseket biztosított a vállalat, és a középvezetıi 

székekbe diplomás, gyakorlattal rendelkezı, fiatal és modern szemlélető szakemberek 

kerültek. 

A divíziók szétválasztásakor az ügyvezetık arra törekedtek, hogy megtartsák 

mindkét oldalon a termelıi és irányítói funkciók megfelelı harmóniájú szegmensét. A 

tulajdonosok nem titkolt szándéka, hogy a mostanra megerısödött menedzsment képes 

legyen a minél önállóbb feladatvégzésre, és csak a heti egy alkalommal való központi 

egyeztetések során szoruljanak a külsı felsıvezetıi tanácsadásra. Természetesen ezt 

még a nagyvállalatok esetében is nagyon nehéz elérni, és az ipari adottságok is ez ellen 

szólnak, azonban ha a törekvés elég erıs, és a középvezetıi szinten megvan a 

folyamatos képzés és önálló döntéshozási képesség, akkor a cél nem elérhetetlen. 

Úgy gondolom, hogy a vezetıi menedzsment eddigi fejlesztése irigylésre méltó 

lehet a kis- és középvállalkozások körében, és a koordinációs részleg olyan kiváló 

szakemberekbıl állt össze az évek során, akik tökéletesen képesek az egymással való 

közös munkára. Mindezek mellett a vezetıi és az alkalmazotti környezet nagyon 

pozitív, és valóban jó érzéssel tölti el az ember a munkaidıt minden egyes mőködési 

területen. 

A cégtulajdonosok mindent megtesznek a munkatársak érdekeit figyelembe véve, és 

reális határokon belül nem zárkóznak el az egyes individuális kérésektıl, javaslatoktól 

sem, ami további rugalmasságok kölcsönöz a vállalat légkörében.  

A mindkét oldali korrekt hozzáállásnak köszönhetıen a munkatársi fluktuáció 

jelenleg minimálisra redukálódott, és valóban a csoportszellemő szemléletmód került a 

menedzsment központjába, ami elısegíti a munkafolyamatokra történı teljes 

koncentrációjának növekedését. 

Ha a módszertani taktikák szemszögébıl vizsgáljuk a humánerıforrás 

változásmenedzsmentjét, akkor három nagyobb szakaszra bontható az eddigi fejlıdés.  
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Az elsı szakaszban a beavatkozási taktika érvényesült, amikor a vezetık saját 

ráhatásuk révén irányították a cég folyamatait. Ez szintén általános tapasztalatként 

elmondható a kis- és középvállalkozások területén, hiszen egyrészrıl a kezdetekben az 

anyagi korlátok miatt nincs meg a lehetıség arra, hogy a cégalapítók tényleges 

tevékenysége nélkül önállóan mőködhessenek a folyamatok, másrészrıl a kezdeti 

ötletek is tılük származnak, így személyesen nem is szeretnének kimaradni a 

változtatásokból. 

A középsı idıszakban a felvilágosító-oktató taktika jellemezte a szervezetet. A 

növekedés által már lehetıség nyílt arra, hogy az igazgatók rábízzanak egyes 

munkafolyamatokat a megfelelı középvezetıi szinten álló munkatársakra, sıt a ciklus 

végére a vezetık által biztosított tapasztalati tudás átadásával volt olyan incidens, 

amikor egy munkatárs az alsó szintrıl középvezetıi szintre, illetve középvezetıi 

szintrıl felsıvezetıi szintre fejlıdött. 

Az utolsó szakaszban, ami idıtáv szemszögébıl még fiatalnak tekinthetı, egyre 

inkább a rásegítı és részvételi taktikák együttes érvényesülése kerül elıtérbe, ahol az 

ügyvezetık a fontosabb kérdések egyeztetésén túl a mindennapi rutinszerő folyamatok 

problémáit a középvezetık együttes csoportos megoldására hagyják. 

 

3.3.4. Marketing változások 

 

A HO-RA Kft esetében nem mondható el, hogy a megszokott 

marketingkommunikációs technikák érvényesültek, érvényesülhetnek. Ennek oka 

többek között az, hogy olyan különleges területen tevékenykedik (speciális minıségő 

ipari padlók megvalósítása, különbözı típusú gyártócsarnokok kivitelezése, 

mezıgazdasági gépalkatrészek beszállítása), ahol a célközönség elérése nem a 

hagyományos reklámtevékenységeken keresztül valósítható meg. 

Az általános marketingkommunikációs eszközök közül talán egyedül csak a 

személyes eladások tekinthetık alkalmazhatónak, melynek keretében a korábbi 
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referenciák bemutatásával és az ajánlati tárgyalások révén szerezhet nagyobb befolyást 

a vállalat a késıbbi vásárlói döntésekbe. 

Ennek ellenére mégsem jelenthetı ki általánosságban, hogy a vállalkozás 

semmilyen marketingtevékenységet sem folytat. Az ügyvezetık hitvallása a kapcsolati 

tıke ápolásában rejlik, ugyanis az eddigi piacszerzés és a nyertes munkák 

kikerülésének aránya valamilyen korábbi meglévı személyes kapcsolaton keresztül 

történt. Ennek érdekében a cég tudatosan tartja a kapcsolatot partnereivel és korábbi 

megrendelıi körével egyaránt, és sokszor e kapcsolatépítések befolyásolják az adott 

döntési folyamatokat is. Például elıfordult már a kft életében, hogy ha több beszállító 

közül versenyeztette meg egy adott termék szállíttatását a végleges partner 

kiválasztása elıtt, a korábbi kapcsolatra és a jövıbeli további lehetıségekre alapozva 

nem a legkedvezıbb árat adó cég került ki gyıztesként, hanem a nagyobb 

lehetıségekkel kecsegtetı vállalat, természetesen csak akkor, ha a kicsivel magasabb 

beszerzési ár nem jelentett jelentısebb ráfordítást az adott projekt költségvetésének 

egészében. 

A jelenleg legszembetőnıbben hiányzó marketing eszköz egy teljes körő 

cégbemutatkozó profil. Egy hasonló ismertetı létrehozására korábban már voltak 

kezdeti lépések, azonban ahhoz, hogy a vállalat új megrendelıi körökben ismertté 

válhasson, mindenképp létre kell hoznia egy professzionális cégismertetıt, amely a 

cég történeti múltján túl bemutatja a két diverzió erısségeit, és az eddigi referenciák 

fényképes dokumentálásával meggyızi a leendıbeli befektetıket arról, hogy a többi 

versenyzı közül a HO-RA Kft a legkiemelkedıbb.  

A vezetık a közeljövıben tervezik e hiányosság pótlását, és egy külsı promóciós 

vállalattal megterveztetik a cégarculat összképét, legyártatják a további piacnyeréshez 

szükséges katalógusokat és megújítják a céges honlapot. 

A vállalkozás csoporton belüli két cég egységes arculatának kialakítása vagy a 

különbözı tevékenységek miatt eltérı megjelenítés között még nem született meg a 

végleges döntés, azonban véleményem szerint és az általam eddig tapasztalt környezı 

vállalatok esetében az egységes imázs kialakítása hozott nagyobb eredményeket a 

jövıre nézve. 
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Amint a jelenlegi helyzet is mutatja, a háttérben a kis- és középvállalkozások 

esetében is egyre erısödnek a marketing tevékenységek intenzitásai, azonban e 

vállalatok sokszínősége miatt sokszor nehéz eltalálni a megfelelı mértékét a cégen 

belüli marketing területek fejlesztésének. 

 

3.3.4. Informatikai változások 

 

Az informatikai oldalon a vállalkozás a kezdetekben is fontosnak találta a megfelelı 

háttér biztosítását, így a cégalapításkor számítógépet és az akkori korhoz képest nagy 

tudású másológépet vásárolt. 

A fejlıdés során az informatikai géppark egyre bıvült, és jelenleg a két területen 

(központi irodában és a telephelyen) összesen 25 darab számítógép konfigurációval 

rendelkezik. A hardveres igények mellett a mindenkori legmodernebb 

tervezıszoftverek és a CNC-gépekhez szükséges mérnöki programokat is 

megvásárolta, ami által a többi építıipari és acélszerkezet gyártó vállalkozással 

szemben versenyelınyre tett szert, ugyanis e szoftverek rendkívül magas licencdíja 

miatt némely kis- és középvállalkozás még mindig anyagi finanszírozási korlátba 

ütközik. 

A tervezési feladatok ellátásának biztosításához a hardveres és szoftveres háttér 

biztosításán túl a vállalkozás az év elején nagyteljesítményő plottert is vásárolt, 

melynek segítségével képes ellátni a külsı építkezéseken felügyelı építésvezetıket és 

gyártósorok mellett dolgozókat a munkálatokhoz szükséges tervdokumentációkkal. 

A vállalat két éve saját fejlesztéső ügyviteli rendszer fejlesztésébe kezdett, ugyanis 

ez a módszer bizonyult a legköltséghatékonyabb megoldásnak a vállalat individuális 

mőködése miatt. Az ügyviteli rendszerben az ajánlatkérésektıl és megrendelésektıl 

kezdve nyomon követhetı a különbözı raktárkészletek felhasználása, munkaszámok 

költségeinek kimutatása, a személyi adatok karbantartása, ügyféladatbázis kezelése, 

kiadott ajánlatok dokumentálása és a dolgozók munkaidı nyilvántartása. Így egy 
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kézbıl képes a menedzsment az elemzések alapján módosítani az érzékenyebb 

területeken. 

Az évek során szükségesnek bizonyult az interneten való megjelenés is, így a 

vállalat saját domain címet regisztrált be, és egy külsı informatikai webszolgáltatónál 

tárhely valamint domain szolgáltatás nyújtását vásárolta meg. A kezdetekben saját 

web- és levelezıszervert mőködtetett, azonban ezen funkciók kiszervezése jóval 

költséghatékonyabbnak bizonyult. Az internetes oldal megjelenésével egy idıben 

került bevezetésre a munkatársak saját elektronikus postafiókjának kialakítása is, 

amely a cég arculatának meghatározásában pozitív megítélést nyújtott az évek során. 

A közeljövıbeli tervek között szerepel egy központi fájlszerver beiktatása, amely 

lehetıvé teszi a csoporton belüli munka elektronikus hátterének magas színvonalú 

biztosítását. A szerver segítségével az adatok minden munkatárs részére egy helyrıl 

elérhetıvé válik, így a munkafolyamatok leegyszerősödnek. A központi tárolás révén 

az adatbiztonság is erısebbé válik, és külsı folyamatos biztonsági mentések révén 

biztosítható az állandó archiválás. 

Ezen kívül a vállalat hosszú távú céljai között szerepelnek további számítógépek 

beszerzései, valamint további felhasználói licencek és szoftverfrissítések vásárlása a 

meglévı tervezıszoftverekhez. 
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4. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az elsı fejezetben ismertetett legfrissebb jelenlegi hazai és külföldi kutatások 

alapján a vállalkozások növekedésének vizsgálatához kialakított különbözı életpálya 

modellek jelentısége egyre inkább megnı a kis- és középvállalkozások különbözı 

menedzsment területein. A sikerességük oka abban rejlik, hogy ezek a módszertani 

eszközök rendkívül rugalmasan alkalmazhatók a kis- és középvállalatok sokszínő 

világában. Több modell esetében már kifejlett automatizmusok is mőködnek, ami azt 

jelenti, hogy a tesztek elvégzéséhez szükséges adatok interaktív megadása után 

azonnali eredményt nyújtanak, amelyek képesek leírni a múltbeli, a jelenlegi és a 

jövıbeli életpálya szakaszainak egyes állomásainak legjellemzıbb tulajdonságait. 

Egyik nagy elınye az egymásra épülınek tőnı életpálya modellek fejlıdésének az, 

hogy a különbözı módszerekkel elvégzett vizsgálatok egy adott cégre nézve 

egymáshoz közelítı eredményt adnak, míg másik kiemelkedı pozitívumként az 

mondható el, hogy a teljesen különbözıképp diverzifikált, nem azonos tevékenységi 

körő vállalatok is összehasonlíthatóvá válnak az azonos életpálya modellek tesztjének 

elvégzése után. 

Ennek fényében, ahogy az elméleti módszereknél ismertetett „több modell, 

nagyobb biztonság” szemléletmód a gyakorlati esettanulmányon keresztül is 

alkalmazásra került, valóban bizonyítottá vált, hogy a kutatásoknak köszönhetıen 

megszületett életpályamodellek hasonló végeredményeket adnak a vállalkozások 

növekedési pályáinak vizsgálata során. Az is jól látszott, hogy a különbözı módszerek 

több ponton is kompatibilisnek bizonyultak egymással, ezért a modellenként külön-

külön meghatározott egyes fázisok továbblépési stratégiái együttesen is alkalmazhatók 

voltak. Ezáltal a menedzsment szakemberek olyan megfigyelési és szimulációs 

eszközöket tarthatnak a kezükben, amelyek a vállalkozások minden életszakaszában 

képesek valós képet festeni a szervezet jelenlegi állapotáról, és javaslatokat 

nyújthatnak a helyes ciklusváltási stratégia kialakításában. 
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A fejezet végén a kutatások alapján saját malomkerék életpályamodellemre 

átültettem az eddigi ismert életpálya metódusok erısségeit, és a szakemberek által 

észlelt rugalmatlanságokat és más gyengeségeket a korábbi vertikális szemléletmód 

lecserélésével folyamat centrikus nézıpont alkalmazása révén küszöböltem ki. Úgy 

gondolom, az általam megalkotott modell logikusan csatlakozik a meglévı modellek 

sorába, és mindazon pozitív tulajdonságok érvényesülnek, amelyek az elızı 

módszertani eszközökben is domináltak. 

A második fejezet a változások menedzselésének elméleti alappilléreit hivatott 

bemutatni. A változásmenedzsment - mint a közgazdasági tudományok egyik még 

kiforró félben lévı mellékága – hazánkban is egyre nagyobb elismerésnek örvend a 

kis- és középvállalkozások szegmensében a különbözı menedzsmentterületeken. 

A korábban csak legfıképp nagyvállalati környezetben kifejlıdött 

változásmenedzsment technikák számos kutató által többször bizonyított esetben nem 

voltak átültethetık minden alkalommal a kisebb vállalkozásokra, ezért a 

szakembereket a különösen kisvállalati körben végbemenı változtatási folyamatok 

hátterében meghúzódó okok kezdték egyre jobban foglalkoztatni.  

Ennek köszönhetıen egyre több gyakorlati kutatási eredmény születik a kis- és 

középvállalati szektorból, ami által az elkövetkezendı évek során modellezhetıvé 

válhatnak a változásmenedzsment folyamatok. Erre azért is van nagy szükség, mert 

hazánkban épp úgy, mint a környezı országokban, rendkívül magas a kis- és 

középvállalkozások aránya az összes mőködı vállalkozást tekintve országos szinten. 

Így többek között Magyarországon is lezajlottak az elsı mélyinterjús módszerrel 

végzett gyakorlati elemzések, melynek keretében az elemzık elıször vonhattak le 

mélyreható megállapításokat a belföldi kisvállalkozások területén. 

Noha kutatómunkám során nem találkoztam komplex változásmenedzsment 

modellekkel, azonban mégis fontosnak találom a fejezet közepén kiemelt úgynevezett 

ADKAR-modell jelentıségét, ugyanis a projektszintő változások gyakorlati 

alkalmazásánál segítséget nyújthat a menedzsereknek a teljes folyamat áttekintésekor a 

változások egyes mozzanatai és a munkatársak viszonyulásának együttes összevetése. 
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A változásmenedzsmentet alkotó legfıbb módszertanok után megvizsgáltam a 

változások szervezeti funkcionális dimenzióin keresztül való megvalósításának 

elméleti aspektusait, és bemutattam az egyes elméleti síkok fontosabb szempontjait, 

különbözı területeken, az adott témakörrel foglalkozó mérvadóbb szakirodalmak 

alapján. E jelentıségüknél fogva elınyben részesített perspektívák a finanszírozási 

változtatásokban, a szervezeti változásokban, a marketingtevékenységek folyamatában 

és az informatikai háttér átalakulásában jelentkeztek leginkább. 

Az elméleti és módszertani vizsgálatok összesítése után a harmadik fejezetben 

egy élı esettanulmány keretén belül megvizsgáltam, hogy a megismert metódusok 

valamint a saját modellem a gyakorlatban is képes-e helytálló eredményeket nyújtani. 

Az elemzésekhez egy gyıri építıipari tevékenységekkel és acélszerkezet gyártással 

foglalkozó vállalkozáscsoport szolgált alanyként. Azért a HO-RA és HORAÉP Kft-re 

esett a vizsgálatok elvégzéséhez a választásom, mert egyrészt az évek során a 

vállalatnál eltöltött tapasztalatok alapján megfelelı rálátással rendelkezem a cég 

egészének mőködési folyamatairól, másrészt a tulajdonosok körében édesapám 

ügyvezetıi és cégtulajdonosi részvételének köszönhetıen rendelkezésemre állt minden 

szükséges háttér-információ a különbözı elemzések elvégzéséhez, harmadrészrıl 

pedig a vállalkozás méltó múlttal rendelkezik ahhoz, hogy mind az életpálya 

módszerek, mind a pénzügyi mutatók megfelelı idıtávon kalkulálhatók legyenek.  

Miután elvégeztem az egyes életút modellek tesztjeit a cégnél történt elızetes 

mélyinterjúk alapján, nem meglepı módon igazolták a végeredmények elızetes 

várakozásaimat, és valóban egymáshoz közelítı megoldási javaslatokkal és jelenlegi 

helyzetbesorolással zárultak. Saját malomkerék modellem is megállta a helyét, és a 

többi modellnél rugalmasabb lehetıségeket biztosított az egyes változtatási stratégiák 

közötti átmeneti periódusra. Az a tény is igazolódni látszott, hogy érdemes több 

modell együttes tesztjének elvégzése, mivel mindegyik esetében más és más 

prioritások kerülnek elıtérbe. 

Miután az életpályaciklus modellek tanúbizonyságot tettek arról, hogy fontos 

szerepet játszhatnak a kis- és középvállalkozások növekedéséi változásainak állandó 

monitorozásához, a második fejezetben elsajátított szervezeti funkcionális módszertani 
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elemek segítségével alapos számítások és a fejlıdési szakaszok változásainak 

aprólékos végigjárása után átfogóan kiértékeltem a meghozott döntések és a jövıbeli 

tervek megvalósításának változásmenedzsment szemlélető hatásait. 

Úgy vélem, hogy a sokszínő és többdimenziós megfigyelés révén olyan, más 

területeken tevékenykedı kis- vagy középmérető vállalkozások esetében is hasznos és 

ugyanúgy érvényesülı konklúziókat sikerült levonnom, melyek a késıbbiekben tovább 

segíthetik a vállalkozás elırelépését a fejlıdési ranglétrán. 

Az elemzések eredményeinek a vállalat közép- és felsıvezetıi körében való 

ismertetése során úgy éreztem, hogy részükre is valós helyzetképet nyújtottak az 

általam készített jelentések, és sokszor további innovatív ötletek felmerüléséhez 

vezettek a vállalat különbözı részegységeit irányító menedzserekkel folytatott közös 

eszmecserék. 

Számomra is sok tanulsággal zárult a dolgozat elkészítésének közel fél éves 

folyamata, mert egyik oldalon sikerült elmélyülnöm az e témával foglalkozó 

szakirodalmak és a korábban elvégzett kutatások tudásbázisában, másik oldalon az 

elméleti tanulmányokkal párhuzamosan a valós élet gyakorlatában is betekintést 

nyerhettem az egyes elgondolások megvalósulásának tényleges menetébe. 

 

Sokszor elıfordul, hogy más és más perspektívák érvényesülnek akkor, amikor 

az elméleti szakember a mindennapi gyakorlatban élı vállalkozóval összetalálkozik, 

azonban véleményem szerint akkor mondható mindkét fél a maga területén megfelelı 

hozzáállással rendelkezı egyéniségnek, ha nyitott és képes a másik 

gondolkodásmódjának, valamint az ı területén megszerzett tapasztalatoknak saját 

élethelyzetébe történı adoptálására. 

  

Függetlenül attól, hogy éppen melyik oldalon is építem a jövımet, én mindig 

ilyen közgazdász szeretnék lenni. 
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I.  SZÁMÚ  MELLÉKLET   

ÉVES MÉRLEGKIMUTATÁSOK 

 2002 2003 2004 2005 2006 

A. Befektetett eszközök 71920 200117 235077 386792 436801 

I. Immateriális javak 1713 1808 3311 2855 2388 

Alapítás–átszervezés akt. Ért. 0 0 0 0 0 

K+F akt. Ért. 0 0 0 0 0 

Vagyon értékő jogok 1690 1682 1680 2855 2388 

Szellemi termék 23 126 1631 0 0 

Üzleti vagy cégérték 0 0 0 0 0 

Immat. Javakra adott elılegek 0 0 0 0 0 

Immat javak értékhelyesbítése 0 0 0 0 0 

II. Tárgyi eszközök 70207 198309 231766 383937 434413 

Ing. és kap. Vagyonért. Jogok 11300 7622 121751 113685 108768 

Mőszaki ber. 38874 74775 71298 63141 74580 

Egyéb ber. 18033 20260 36717 28497 29715 

Beruházások,felujjítások 2000 95652 2000 178614 211550 

Beruházásra adott elılegek 0 0 0 0 9800 

Tárgyi eszk értékhelyesb. 0 0 0 0 0 
III. Befektetések pénzügyi 
eszközei 0 0 0 0 0 

Tartós részesedés kapcs. Váll. 0 0 0 0 0 

Tart. adott kölcsön, kapcs váll. 0 0 0 0 0 

Egyéb tartós részesedés 0 0 0 0 0 

Tartósan adott kölcsön 0 0 0 0 0 

Tartós hitelvisz. Megtest. Ép. 0 0 0 0 0 

Értékhelyesbítés 0 0 0 0 0 

B. Forgóeszközök 473110 389840 509672 425721 602296  

I. Készletek 255475 237614 287630 277331 253279 

Anyagok 1467 1781 5878 8830 6219 

Félkész term. 84020 111160 126634 114072 108003 

Késztermékek 474 0 0 0 0 

Áruk 169514 123952 155118 142929 139057 

Készletre adott elılegek 0 721 0 11500 0 

II. Követelések 110266 56272 45825 129933 282296 

Vevık 107685 29817 32555 97306 246867 

Köv. kapcsolt váll. 0 0 0 0 0 

Váltókövetelések 0 0 0 0 0 

Egyéb követelések 2581 26455 13270 32627 35429 

III. Értékpapírok 0 0 0 0 0 

Részes. Kapcsolt. Váll.  0 0 0 0 0 

Egyéb részesedések 0 0 0 0 0 
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Saját részvények 0 0 0 0 0 

Hitelviszonyt megtest. Ép. 0 0 0 0 0 

IV. Pénzeszközök 107369 95954 176217 18457 66721 

Pénztár 1634 1811 1665 698 1770 

Bankbetétek 105735 94143 174552 17759 64951 

C. Aktív Id ıbeli Elhatárolások 1508 521 893 200 529 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 546538 590478 745642 812713 1039626 
           

D. Saját tıke 213029 328726 467044 491752 563189 

I. Jegyzett tıke 6000 6000 6000 6000 6000 

II. Jegyzett, de be nem fiz. 0 0 0 0 0 

III. Tıketart 0 0 0 0 0 

IV. Eredménytartalék 45243 168029 278551 404103 403677 

V. Lekötött tartalék 35000 39000 44175 56075 82075 

VI. Értékelési tartalék 0 0 0 0 0 

VII. Mérleg szerinti eredmény 126786 115697 138318 25574 71437 

E. Céltartalékok 240 440 710 770 350 

F. Kötelezettségek 314087 255813 276084 316015 4602 51 

I. Hátrasorolt köt. 0 0 0 0 0 

II. Hosszú lej. Köt. 0 50000 80000 158590 155011 

III. Rövid lejáratú köt. 314087 205813 196084 157425 305240 

Szállítók 98536 57189 22553 65969 135619 

Váltótartozások 0 0 0 0 0 

Egyéb rövid lej. tart. 215551 148624 173531 91456 169621 

G. Passzív id ıbeli elhatárolások 19182 5499 1804 4176 15836 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 546538 590478 745642 812713 1039626 
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II.  SZÁMÚ  MELLÉKLET   

ÉVES EREDMÉNYKIMUTATÁSOK 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Belföldi értékesítés nettó árbev. 765530 718663 815670 510410 1197257 

Export nettó árbev. 0 0 7564 11350 18085 

I. Ért. N Árbev 765530 718663 823234 521760 1215342 

STKÁV 84494 26666 15474 –12562 –6069 

SEEAÉ 4940 88549 13384 155067 27164 

II. ASTÉ 89434 115215 28858 142505 21095 

III. Egyéb bev. 15078 11969 4755 3430 3599 

Anyag ktg. 257715 214448 224194 304559 464895 

Igénybevett szolg. Ért. 90252 213500 104849 106584 98042 

Egyéb szolg. Ért. 3636 3324 2905 2107 2329 

ELÁBÉ 16000 44523 35464 9276 3161 

Közv.–tt. Szolg. ért. 232769 117931 220998 74929 394205 

IV. Anyagjell. Ráf. 600372 593726 588410 497455 962632 

Bérktg. 37202 44779 44801 57156 87706 

Egyéb személy. Jell. Ráf. 2582 2446 3303 3635 9355 

Bérjárulékok 13967 16350 16131 20558 30615 

V. Személy jellegő ráf. 53751 63575 64235 81349 127676 

VI. ÉCS leírás 13070 20421 23956 24063 27991 

VII. Egyéb ráf. (ÉV) 19375 11343 10679 6818 8839 

A. Üzleti tev. Eredm. 183474  156782 169567 58010 112898 

Kapott osztalék 0 0 0 0 0 

Részes. Árfnyer. 0 0 0 0 0 

Bef. Pü. eszk. Kam. árfny. 0 0 0 0 0 

Egyéb kamat, kamj. 850 3529 11668 3222 509 

P.ügyi mőv. egyéb bev. 0 0 262 1470 7835 

VIII. Pügyi mőv. bev. 850 3529 11930 4692 8344 

Bef. P.ügyi eszk. árfv. 0 0 0 0 0 

Fiz. Kamatok, kam.j. 1485 1252 2019 4996 5729 

Részesedés ÉV 0 0 0 0 0 

Egyéb p.ügyi ráf. 0 0 119 1596 7990 

IX. P.ügyi mőv. ráf. 1485 1252 2138 6592 13719 

B. P.ügyi m őv. Eredm. –635 2277 9792 –1900 –5375 

C. Szok. váll. Eredm. 182839  159059 179359 56110 107523 

X. Rendk. bev. 0 50 49 64 0 

XI. Rendk. ráf. 35 10 79 0 2550 

D. Rendk. Eredm. –35 40 –30 64 –2550 

E. A. e. e. 182804 159099 179329 56174 104973 

XII. Adófiz. köt. 22018 21402 16011 600 3536 

F. Adózott eredm. 160786  137697 163318 55574 101437 
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Eredmtart. Igénybev. 0 0 0 0 0 

Osztalék 34000 22000 25000 30000 30000 

G. MSZE 126786 115697 138318 25574 71437 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 75

III.  SZÁMÚ  MELLÉKLET   

HORA  CSOPORT – SZERVEZETI  

STRUKTÚRA

 


