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Egy	  komplex	  szerveze0	  diagnosz0kai	  modellt	  építünk.	  A	  beszélgetéseink	  (fejlesztő	  találkozók)	  során	  
szembe	  kellet	  néznünk	  azzal,	  hogy	  a	  szervezetekről	  lévő	  tudásunk	  és	  hiedelmeink	  alapján	  gondoljuk,	  
hogy	  egy	  szervezet	  milyen	  állapotban	  van,	  illetve,	  hogy	  mennyire	  alkalmas	  sikeressé	  válni.	  
Nagyon	  sokféle	  szemszögből	  (elméletek	  tükrében)	  vizsgáltuk	  a	  szervezetek	  fogalomrendszerét.	  	  
Modellünk	  három	  távolságból	  mutatja	  be	  a	  szerveze0	  működéseket	  (távcső,	  szabadszem,	  mikroszkóp)	  

(távcső	  nézőpont)	  
Egy	  szervezet	  nem	  légüres	  térben	  van,	  hanem	  egy	  Mezőben,	  ugyanakkor	  maga	  a	  szervezet	  is	  egy	  mezőt	  
teremt	  a	  benne	  lévőknek	  (lásd	  Lewin	  Field	  theory).	  	  	  
A	  belső	  (management)	  nézőpont	  alapján	  az	  látható,	  hogy	  a	  szervezetnek	  vannak	  elkülöníthető	  funkciói,	  
amelyeket	  nagyságától	  függően	  vagy	  képvisel	  egy	  önálló	  személy,	  vagy	  nem.	  
Ezen	  kívül	  az	  funkcionális	  egységeket	  (személyeket,	  akik	  képviselik	  a	  funkciót)	  is	  vizsgálhatjuk	  egy	  
nagyításban.	  	  

Ha	  más	  modellekkel	  hasonlítjük	  össze	  modellünket,	  akkor	  iO	  a	  Porter	  féle	  ötversenyzős	  modell	  jöhet	  
szóba,	  ahol	  is	  beszállítók,	  új	  piaci	  belépők,	  eladók	  és	  vevők,	  mint	  szereplők	  viselkedéséből	  alakul	  ki	  egy	  
mező	  (Varsányi	  –	  Virág:	  Cégstratégiák	  1997.	  Műszaki	  könyvkiadó,	  Poór	  J.	  et	  al.	  Menedzsment	  
tanácsadási	  kézikönyv	  2000.	  KJK.	  P169,	  Erede0leg:	  Porter	  (1985)Compe00ve	  advantage:	  crea0ng	  and	  
sustaining	  superior	  prerformance.	  Free	  Press,	  NY.	  p17.)	  

De	  citálható	  a	  PESTEL	  modell	  is,	  hiszen	  az	  is	  a	  külső	  környezet	  egyfajta	  vizsgálatára	  hivatoO	  (Varsányi	  –	  
Virág:	  Cégstratégiák	  1997.	  Műszaki	  könyvkiadó,	  Poór	  J.	  et	  al.	  Menedzsment	  tanácsadási	  kézikönyv	  
2000.	  KJK.).	  	  

KTL-‐nek:	  
Ezen	  a	  szinten	  minden	  olyandiagnosz0kai	  értékű	  modell	  hivatkozható,	  amely	  a	  külső	  környzeOel	  való	  
kapcsolatot,	  a	  valós	  és	  releváns	  világképet	  árnyalja	  a	  cég	  körül.	  	  	  
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Ha	  csak	  külső	  szempontból	  nézünk	  rá	  a	  szervezetre,	  akkor	  alapvető	  adatokat	  kaphatunk,	  
amely	  inkább	  egy	  fekete	  doboz	  vizsgálatára	  hasonlít.	  Mi	  megy	  be	  (input)	  és	  mi	  jön	  ki	  (output).	  	  
Az	  is	  megállapítható	  ezen	  a	  szinten,	  hogy	  a	  szervezet,	  mint	  en0tás	  felé	  milyen	  elvárásokat	  
támasztanak	  az	  érinteOek	  (stakeholder).	  

Ezen	  a	  szinten	  legfeljebb	  sta0sz0kai	  összehasonlítások	  alapján	  tudunk	  (mennyiségi	  alapon)	  
megállapításokat	  tenni,	  hogy	  adoO	  mutatók	  vizsgálatánál	  és	  összehasonlításánál	  más	  hasonló	  
mutatójú	  szervezetekből	  milyen	  output	  jön	  ki	  (az	  output	  minősége	  is	  egy	  sta0sz0kai,	  
mennyiségi	  mutató	  jelen	  esetben).	  A	  szervezetet	  leíró	  minőségi	  mutatókról	  iO	  még	  nem	  
beszélhetünk.	  	  

A	  szervezetre	  sokféle	  szemüveggel	  ránézhetünk:	  
• Profit	  termelő	  egység	  

• Tulajdonosi	  szemüveggel	  (kizárólag	  kapitalista	  nézőpontból)	  
• AdoO	  időegység	  alaO,	  adoO	  kockázat	  melleO	  adoO	  befektetés	  milyen	  hozammal	  bír?	  
(EVA)	  ekkor	  a	  cég	  a	  tulajdonosnak	  egy	  fekete	  doboz,	  a	  befektetés	  és	  a	  hozam	  a	  lényeg	  

• Értékteremtő	  folyamat	  
• Tulajdonos	  (alapító)	  és	  manager	  (fontossá	  válik	  a	  társadalmi	  cél	  megvalósulása	  a	  
profit	  teremlése	  melleO)	  
• A	  vizsgálat	  lényege	  ilyenkor	  a	  transzformáción	  van.	  Mi	  történik	  az	  erőforrásokkal	  
(klaszikus	  erőforrások,	  eszközök),	  hogy	  a	  vevők	  számára	  értékteremtődik,	  amely	  mint	  
versenyelőny	  tud	  megjelenni	  az	  adoO	  mezőben	  (ökológiai	  fülkében	  (niche)).	  	  

• További	  szemüvegek	  is	  léteznek,	  úgymint	  szociális	  hálózat,	  információs	  hálózat,	  vagy	  
erőforrások	  rendszere,	  stb...	  de	  ezek	  most	  nem	  relevánsak,	  mivel	  már	  nem	  kívülről,	  hanem	  
belülről	  tekitenek	  a	  szervezetre...	  

• Esetleg	  érdekesek	  lehetnek	  olyan	  értékelések	  ebben	  az	  esetben,	  mint	  a	  Social	  Label,	  a	  
Legjobb	  munkahely,	  stb..	  Díjak,	  mert	  ugye	  ezek	  is	  a	  külső	  megítélést	  segí0k	  adoO	  
szempontból.	  	  	  
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Fontosnak	  gondoljuk,	  hogy	  a	  modell	  dinamikus,	  azaz	  leginkább	  egy	  folyamatot	  kell	  
érzékelhetővé	  tenni.	  	  
Az	  elvárások	  érzékelése,	  megértése,	  feldolgozása	  segí0	  a	  célok	  formálódását.	  Már	  ez	  a	  
folyamat	  is	  sok	  kri0kus	  ponton	  megy	  keresztül	  (lásd	  érzékelés	  és	  észlelés	  torzításai	  mind	  a	  
tárgyi,	  mind	  a	  szociális	  mezők	  esetében).	  Ez	  alapján	  kialakul	  egyfajta	  reakcióként	  az	  inputok	  
transzformációja	  outpuOá.	  Hogy	  ez	  az	  output	  mennyire	  teljesí0	  a	  valós	  elvárásokat	  az	  kérdés.	  	  	  

Hiszünk	  abban,	  hogy	  a	  piaci	  működésre	  is	  alapvetően	  igazak	  az	  evolúció	  (biológiai,	  etológiai)	  
szabályai	  (ha	  jól	  emlékszem	  Mérő	  is	  idéz	  ilyeneket,	  de	  mondjuk	  a	  Kieser	  könyvben	  tu0	  vannak	  
ilyenek).	  Azaz	  egy	  adoO	  ökológiai	  térben	  (niche)	  versengés	  zajlik	  a	  túlélésért.	  Az	  él	  túl,	  aki	  
versenyelőnyhöz	  jut	  a	  többiekkel	  szemben,	  azaz	  adaptálódni	  képes	  a	  környze0	  igényekhez.	  Ez	  
a	  versenyelőny	  nem	  más,	  mint	  a	  hozzáadoO	  érték	  (added	  value),	  amelyet	  a	  piacon	  a	  ügyfelek	  
keresnek	  és	  választásaikkal	  erősí0k	  meg	  a	  versengőket,	  vagy	  épp	  gyengí0k	  a	  nem	  
választoOakat.	  A	  hozzáadoO	  érték	  teremtésben	  két	  lényegi	  elem	  merülhet	  fel.	  1.	  Megtalálta	  a	  
cég	  a	  versenyelőnyt	  biztosító	  hozzáadoO	  értéket,	  2.	  Képes	  megvalósítani	  és	  a	  piacra	  juOatni	  a	  
hozzáadoO	  értéket	  a	  megvalósító	  folyamatai	  révén.	  A	  hozzáadoO	  értékteremtés	  folyamata	  
tulajdoképpen	  az	  adaptálódási	  folyamat	  (megértés	  –	  válaszreakció	  –	  akció).	  
Az	  evolúcióban	  csak	  spontán	  gene0kai	  változások	  és	  ritkábban	  viselkedés	  eltanulás	  útján	  
lehetséges	  fejlődést	  elérni.	  A	  szerveze0	  életben	  is	  nagy	  szerepe	  van	  a	  spontán	  változásoknak.	  
Azonban	  tudatosan	  is	  lehetséges	  adaptálódási	  folyamatot	  kezdeményezni	  ez	  az	  innováció	  
(hozzáadot	  értékteremtés),	  vagy	  a	  változásmenedzsment	  folyamatokon	  keresztül,	  ahol	  a	  
megvalósítási	  folymamatokat	  lehetséges	  adaptálni	  a	  környezethez.	  	  
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4	  dia	  
Eddig	  a	  transzformációt	  „fekete	  doboznak”	  tekinteOük.	  Most	  nézzünk	  bele	  a	  fekete	  dobozba.	  
Mivel	  állítólag	  perpetuum	  mobile	  nem	  létezik	  (azaz	  nincs	  olyan	  zárt	  rendszer,	  amely	  
kiegyensúlyozoO	  energia	  felhasználással	  képes	  működni),	  ezért	  fontos,	  hogy	  legyenek	  
erőforrások.	  Schumpeter	  ráadásul	  azt	  mondja,	  hogy	  aOól	  lesz	  sikeres	  egy	  vállalkozó,	  hogy	  a	  
rendelkezésre	  álló	  erőforrásokat	  újszerűen	  képes	  egymáshoz	  illeszteni.	  	  
Az	  hogy	  egy	  erőforrás	  rendelkezésre	  áll,	  még	  nem	  biztos,	  hogy	  elérhető,	  vagy	  hogy	  valóban	  
felhasználják.	  Mindenféle	  erőforrással	  számolunk	  iO	  (explicit/tudatos	  és	  tacit/implicit/
tudaOalan):	  pénzügyi,	  információ,	  humán,	  technológia,	  anyag,	  energia,	  tudás.	  
Fontos,	  hogy	  iO	  már	  a	  vállalkozásban	  lévő	  kompetenciáktól	  függ,	  hogy	  milyen	  áron	  jutnak	  az	  
erőforrásokhoz.	  Ez	  felve0	  a	  a	  mérethatéknyság	  kérdését	  is	  rögtön	  adoO	  termelési	  
kérdésekben.	  	  	  

Ahogy	  az	  elején	  kifejteOük	  a	  vizsgált	  objektumunk	  egy	  mezőben	  jöO	  létre,	  amelynek	  a	  
környezete	  szintén	  vizsgálható	  és	  megértést	  igényelnek	  a	  jelenségei	  (PESTEL,	  Porter	  5	  
versenyző).	  A	  mezőben	  mejelenhetnek	  bizonyos	  kulturális	  kérdések	  is.	  Néhány	  példa	  az	  
erőforrások	  rendelkezésre	  állására,	  de	  valószínűsíthetően	  nem	  jó	  adaptációt	  eredményezne:	  
Indiában	  hiába	  sok	  a	  tehén	  (ezt	  élesz	  szemmel	  észlelte	  egy	  húsfeldolgozó),	  de	  mivel	  szent	  
állat,	  ezért	  érinthetetlenek	  a	  tehenek	  levágás	  és	  étkezési	  szempotból.	  Afrikában	  hiába	  van	  
kevés	  embernek	  cipője	  (emiat	  nagy	  piaci	  pontenciállal	  bír),	  nehéz	  terep	  az	  eladás	  
szepontjából,	  mert	  a	  rászoktatása	  az	  embereknek	  a	  cipő	  viselésére	  komoly	  befektetéseket	  
igényelhet,	  stb..	  
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5	  dia	  
Menjünk	  egy	  értelmezési	  szinOel	  közelebb	  a	  vizsgált	  szervezetünkhöz	  (ez	  a	  szemüveg,	  vagy	  
szabadszem	  nézőpont).	  	  
Sokat	  ütközteOük	  a	  10	  fejlesztőben	  kialakult	  szervezetekről	  szóló	  kogninv	  konstruktumokat	  
(modellek,	  sémák,	  amelyek	  tudás,	  tapasztalat	  és	  hiedelem	  alapúak	  és	  többé-‐kevésbé	  
konzisztens	  és	  egészleges	  képpé	  formálódtak	  az	  egyénekben	  –	  kogninv	  megközelítés).	  	  
Nehéz	  volt	  a	  megfelelő	  absztrakciós	  szintet	  is	  megtalálni	  az	  adoO	  elemhez	  (ide	  való,	  vagy	  
eggyel	  feljebb,	  vagy	  lejjebb).	  
Ez	  a	  szint	  már	  a	  minőségi	  elemzésről	  (qualita0v)	  szól,	  iO	  már	  nem	  elégséges	  információ	  a	  
mennyiségi	  adat	  (noha	  néhol	  ezt	  is	  figyelembe	  kell	  venni).	  	  
Egy	  szervezet	  működésének	  megértéséhez	  a	  fen0	  elemek	  szükségesek.	  	  
Az	  ábra	  logikája:	  
A	  szervezet	  valahogy	  (jól-‐rosszul)	  definiál	  célokat,	  amelyeket	  valamilyen	  folyamat	  mentén	  
megvalósítani	  (célokat	  elérni)	  igyekszik.	  Az	  igyekezet	  valamilyen	  fajta	  eredményben	  nyilvánul	  
meg.	  A	  legtöbb	  kultúra	  koncepció	  szerint	  az	  eredmény/teljesítmény	  nagyban	  függ	  a	  kultúra	  
minőségétől	  (erejétől,	  értékeitől)	  (KoOer,	  HeskeO,	  Quinn,	  stb...).	  Az	  innova0vitás	  hasonló	  
képen	  kódoltan	  a	  kultúra	  támogatását	  igényli.	  A	  közép	  és	  hosszú	  távú	  fennmaradást	  
elővételezi,	  valamint	  a	  fejlődés	  (nem	  feltétlenül	  növekedés,	  lásd	  Schumacher)	  szempontjából	  
elengedhetetlen	  az	  innova4vitásra	  való	  alkalmasság/képesség/akarat	  vizsgálata	  (evolúciós	  
megközelítés,	  ahol	  a	  spontán	  változatosságot	  iO	  vagy	  spontán,	  vagy	  tudatos	  fejlesztéssel	  érik	  
el).	  Az	  egész	  rendszer	  működési	  minősége	  az	  egyéni,	  a	  csoportos	  és	  szerveze4	  szintek	  
egymáshoz	  illeszkedésétől	  függ	  (amely	  szintén	  megjelenik	  a	  kultúrában).	  Ez	  a	  három	  szint	  
mind	  önálló	  en0tások.	  Sajátos	  észlelési,	  értelmezési	  és	  válaszreakciós/viselkedési	  mintázaOal	  
bírnak	  (egyéni	  szinten,	  amit	  hoztunk	  a	  szocializációnkkal;	  csoportos	  szinten	  valamelyest	  
felülíródik	  az	  egyéni	  működésünk	  és	  a	  csoport	  dinamikája	  uralja	  a	  működésünket;	  szerveze0	  
szinten	  pedig	  a	  csoportok	  működését	  befolyásolja	  a	  szervezet	  dinamikája,	  amelyre	  a	  belső	  
szerveze0	  dinamikán	  túl	  már	  a	  külső	  környezet	  is	  jelentős	  hatással	  bír).	  Az	  egész	  rendszert	  a	  
működtetés	  (középen)	  fogja	  össze.	  A	  működtetésen	  tudatos,	  aknv	  beavatkozásokat	  értünk,	  
amely	  az	  előbbieket	  értelmezi,	  definiálja,	  összefogja,	  koordinálja	  és	  támogatja...	  
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6	  dia	  
A	  („sarokkövek”	  nélkül)	  egy	  szervezet,	  mint	  rendszer	  valamilyen	  alapfolyamatokon	  keresztül	  
eredményeket	  állít	  elő,	  amelyet	  a	  működtetés	  valahogy	  definiál.	  Mindez	  pedig	  úgy	  valósul	  meg,	  ahogy	  
azt	  a	  szerveze4	  kultúra	  lehetővé	  teszi.	  	  	  
Elégé	  plasz0kus	  ez	  a	  szerveze0	  leírás,	  ugyanis	  nem	  határoztuk	  meg	  -‐	  csak	  azt,	  -‐	  hogy	  vannak	  ezek	  az	  
elemek	  egymással	  logikai	  kapcsolatban,	  amelyek	  minőségeket	  határoznak	  meg.	  Más	  elem	  nem	  kell	  a	  
működéshez.	  Ezek	  minden	  szervezetben	  megvannak.	  Ezeket	  tekintjük	  mi	  egy	  bármilyen	  szervet	  
minimális	  követelményének,	  ha	  ezek	  nincsennek	  akkor	  nem	  szervezetről	  beszélünk.	  Azt	  azonban	  látni	  
kell,	  hogy	  ez	  nem	  jelen0	  azt,	  hogy	  ezek	  tudatos	  módon	  definiáltak	  egy	  szervezetben.	  Azaz	  például	  a	  
működési	  kultúra	  kialakul	  egy	  szerveződésben	  (emberek	  társasága)	  esetében	  spontán,	  ha	  törődünk	  
vele,	  ha	  nem.	  	  

Az	  előbbi	  képen	  (5	  dia)	  a	  „sarokkövek”	  (célok,	  innova0vitás,	  egyén-‐csoport-‐szervezet	  illeszkedése)	  
tulajdonképpen	  előfeltételei,	  avagy	  következményei	  a	  működésnek.	  Ezekről	  már	  úgy	  gondolkodunk,	  
hogy	  minőségeket	  is	  képviselnek.	  Vagyis	  a	  célok	  definíciójának	  képessége	  és	  annak	  milyensége	  
meghatározza	  a	  szervezet	  sikerességét	  –	  sikerességét	  az	  adaptálódásban.	  	  
Az	  hogy	  a	  cél,	  hogyan	  befolyásolja	  az	  alapfolyamatok	  beállítását	  az	  már	  egy	  másik	  kérdés,	  páldául	  a	  
kultúra,	  a	  működtetés	  és	  az	  e-‐cs-‐sz	  illeszkedésének	  vizsgála0	  körébe	  tartozik.	  Valamint	  az,	  hogy	  a	  célok	  
mennyire	  alkalmasak	  a	  jó	  minőségű	  eredmények	  bejóslására	  ez	  is	  egy	  érdekes	  kérdés	  lehet.	  	  
Az	  innova4vitás	  a	  cég	  jövőbeli	  működő	  képességének	  (alkalmazkodási	  képesség)	  záloga	  (kitalálni	  a	  
változás	  irányait	  és	  módszereit),	  amelyet	  egyrészről	  a	  kultúra	  támogat,	  vagy	  nem,	  a	  működtetés	  enged	  
neki	  erőforrást	  és	  az	  eredményként	  jelenik	  meg.	  	  
Az	  e-‐cs-‐sz	  (egyén-‐csoport-‐szervezet)	  illeszkedése	  leginkább	  a	  három	  en0tás	  együOes	  működéséről	  
szól.	  Elakadások	  lehetnek	  mindhárom	  szinten	  és	  a	  szintek	  közör	  dinamikában	  is,	  amelyek	  a	  teljes	  
szerveze0	  működésre	  befolyással	  vannak.	  Néhány	  példa:	  
Egyéni	  szinten	  elakadás	  lehet	  (kompetencia	  hiány,	  alul	  mo0váltság,	  tudás,	  vagy	  képességbeli	  hiány,	  
önértékelési	  problémák,	  stb…),	  csoportos	  szintre	  lépve	  megjelenhetnek	  az	  egyén	  és	  csoport	  
illeszkedési	  (értékrend,	  normák,	  viselkedési	  szabályok)	  zavarok,	  avagy	  a	  csoporton	  belüli	  dinamikát	  
jelentő	  szerepek,	  csoportérési,	  vezetési	  és	  kommunikációs	  problémák.	  Ez	  utóbbinak	  vannak	  egyéni	  
szintre	  visszaható	  jellegzetességei	  is,	  pl.:	  konfliktus	  elengedési/feldolgozási	  képtelenség.	  Szerveze0	  
szinten	  pedig	  a	  technológia,	  a	  hierarchia,	  stb	  kölcsönöz	  új	  jelenségeket	  a	  rendszernek.	  Minden	  szinten	  
láthatunk	  legjobb	  gyakorlatokat,	  amelyek	  megoldásához	  kompetenciák	  szükségesek	  (tudás,	  készség-‐
képesség,	  artűd).	  	  	  	  	  
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7	  dia	  

A	  működtetés	  részbe	  nézzünk	  még	  bele,	  mert	  a	  modell	  logikájához	  még	  szükséges	  elemeket	  tartalmaz.	  	  
A	  működtetés	  alaO	  két	  szerveze0	  funkciót	  értünk	  (KoOer	  nyomán).	  Nagyon	  leegyszerűsítve	  az	  egyik	  a	  
fenntartásra	  irányuló	  tevékenység	  a	  másik	  pedig	  a	  jövőkeresése.	  
Sem	  a	  Leadership	  (vezérség/stratégiai	  vezetés),	  sem	  a	  Management	  (menedzsment/operanv	  vezetés)	  
funkciót	  nem	  kívánjuk	  újra	  definiálni.	  Azonban	  az	  általunk	  még	  belelátoO	  elemeket	  vegyünk	  számba.	  	  
Leadership	  (vezetés)	  oldal	  alaO	  nem	  bonyolítoOuk	  túl,	  azt	  gondoljuk	  ennek	  a	  szerepnek	  semmi	  más	  
funkciója	  nincs,	  mint	  hogy	  a	  jövőképet	  formálja	  és	  stratégiát	  alkosson	  a	  megvalósításához,	  amelynek	  
alapja	  az	  innováció	  és	  tudásmenedzselése.	  A	  szereplőnek	  különösen	  vigyáznia	  kell	  arra,	  hogy	  ne	  
merüljön	  el	  a	  napi	  opera0vitásban,	  vagy	  ha	  ez	  egy	  személy,	  akkor	  tudatosan	  kell	  kezelnie	  ezt	  a	  sapkát	  a	  
döntéshozatalnál.	  	  
A	  Menedzser	  szerepben	  azonban	  sokkal	  több	  feladatot	  azonosítoOunk	  (nem	  feltétlenül	  egy	  szereplő).	  
Egyrészről	  maga	  az	  irányítás	  (klasszikus	  funkciók:	  tervezés,	  szervezés	  és	  ellenőrző)	  funkció	  iO	  jelenik	  
meg.	  A	  cél	  eléréséhez	  szükséges	  legjobb	  struktúrát	  meg	  kell	  találnia	  és	  fenntartania.	  Erőforrásokat	  kell	  
előteremtenie,	  tervezni	  elosztásukat	  (allokáció),	  újraelosztásukat,	  karbantartásukat	  és	  fejlesztésüket.	  
Valamint	  a	  stratégia	  megvalósításához	  szükséges	  változásokat	  kell	  menedzselnie.	  Mivel	  az	  erőforrások	  
iO	  vannak	  és	  a	  változások	  menedzselése	  is,	  ezért	  ez	  a	  szereplő	  is	  az	  innováció	  és	  a	  tudásmenedzsment	  
funkciók	  bázison	  ül.	  	  	  	  

A	  teljes	  keretmodellben	  el	  tudunk	  helyezni	  és	  magyarázni	  tudunk	  minden	  szerveze0	  jelenséget	  és	  
eszközt,	  amelyet	  eddigi	  tapasztalataink	  alapján	  számba	  veOünk.	  Koherens	  és	  egészleges	  képet	  kapunk	  a	  
szerveze0	  működésekről.	  	    
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