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Kiindulópontunk

Kérdéseink:

• Mit jelent az, hogy versenyképes kkv?

• Mitől lesz versenyképes egy cég?

• Csak kkv vagy mindenféle cég? 

Komplex menedzsment és vállalatgazdaságtani szakirodalom
+ 

Sokféle felmérés



I. Vállalatfejlesztési megközelítések

Tanácsadói tapasztalataink a COVID járvány kapcsán:

A COVID „élesíti” a versenyképesség jelentőségét
1. Egy cég teljesítménye szoros összefüggésben van az adott cég 

versenyképességével 
2. Egy cég teljesítmény-menedzsmentjének sikere attól függ, hogy:

• Valóban a versenyképességet meghatározó területeket fejleszti-e? 
• Ezt a fejlesztést elegendően didaktikusan (átgondoltan), valamint koherensen 

(az összefüggéseket vizsgálva, a teljes szervezeti működést végiggondolva) 
végzi-e? 

3. Akik versenyképesebbek, azok a járvány helyzetre is sikeresebben tudtak 
reagálni



I. Vállalatfejlesztési megközelítések

Számos vállalati értékelés / felmérés létezik:

Pénzügyi fókuszú

Innovációs / transzformációs fókuszú

Szervezeti / működési fókuszú

Piaci fókuszú

Vezetői képességeket vizsgáló

Ezek bármilyen kombinációja, stb.

A probléma a felmérésekkel: 

➢ Csak egy-egy kiragadott szegmensét 
nézik az adott vállalatnak, nem az üzleti 
összképet

➢ Éppen ezért kockázatos, hogy nem 
azokon a területen javasolnak 
beavatkozásokat, ahol azok a 
legégetőbbek lennének

A versenyképességi indexek teljesebb megoldást kínálnak a fókuszált vizsgálatoknál!



II. Versenyképességi megközelítések

Versenyképességi indexek értelmezési szintjei

• Egy ország intézményi környezetét, feltételeit

• Piacok működési hatékonyságát (árupiac, munkaerőpiac)

• A vállalati innováció és üzleti kifinomultság szintjét

Országos versenyképességi 
indexek

• Intézményi megalapozottságot (infrastruktúra, egészség, oktatás, 
makroökonómiai stabilitás, intézmények)

• Hatékonyságot (felsőoktatás, munkaerőpiac, piac mérete)

• Innovációt (technológiai felkészültség, üzleti kifinomultság, innováció)

Regionális 
versenyképességi 

indexek

• Teljesítményt

• Vállalatirányítást

• Pozícionálást, üzleti koherenciát

• Funkcionális dimenziókat (termelés)

Vállalati 
versenyképességi 

indexek



II. Versenyképességi megközelítések

Chikán Attila féle 
versenyképességi index

• Üzleti teljesítmény

• Működőképesség

• Változásképesség

Szerb László féle kkv 
versenyképességi index

• Hazai piac és verseny

• Együttműködés

• Nemzetköziesedés

• Humán tőke

• Termék

• Termelés

• Marketing

• Online jelenlét

• Döntéshozatal

• Stratégia

World Management Survey

• Operáció menedzsment

• Célrendszerek

• Teljesítmény monitoring

• Tehetségmenedzsment

Néhány vállalati versenyképességi vizsgálat rendszere



II. Versenyképességi megközelítések
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1 Introduction of lean…

2 Rationale for lean (modern)…

3 Process documentation

4 Performance tracking

5 Performance review

6 Performance dialogue

7 Consequence management

8 Type of targets

9 Interconnection of goals

10 Time horizon

11 Goals are stretching

12 Clarity of goals and…

13 Instilling a talent mindset

14 Building a high…

15 Making room for talent

16 Developing talent

17 Creating a distinctive…

18 Retaining talent

Germany Poland

Operáció menedzsment

Teljesítmény 

monitoring

Céltételezés

Tehetségek 

vonzása és 

megtartása



III. Vállalati versenyképességi index

✓ Szegmentált területek helyett egy cég komplex (teljesítményét, működését és 
képességeit is mérő) versenyképességi vizsgálata, a rövid- és a hosszabb távot is 
figyelembe véve

✓ Chikán Attila féle index: 3 pillér 24 változó / Szerb László féle index: 10 terület, 44 változó

✓ World Management Survey: a teljesítménymenedzsment mérése 4 pilléren és 18 változón 
keresztül, speciális tanácsadói kompetenciával lekérdezve a cégeket

✓ Alátámasztott korrelációk alapján mutatják meg a beavatkozási területeket számos 
funkcionális és vállalatirányítási dimenzióban

✓ A méréssel sokkal egyszerűbben, céltudatosabban jeleníthető meg a szükséges 
beavatkozás

+



III. Vállalati versenyképességi index

➢ Nem veszik figyelembe az adott vállalat céljait, üzleti modelljéből származó 
célkitűzés rendszerét, a vezetők inspirációit

➢ Nem javasolnak konkrét:

➢ Beavatkozásokat

➢ Eszközrendszert

➢ Projekttervet 

➢ Vezetőfejlesztést 

az eredmények alapján.

-

Ez természetes, 
hiszen vállalatkutatási és 
nem cégfejlesztési célra 

alkották meg ezeket. 



IV. Kísérletezéseink: „üzleti motor” kkv-knak?

Kísérletezésünk: 

• 50 hazai kkv-val, különféle szektorokból

• A teljes folyamat tesztelése 10 kkv-val 2021-ben

Fő kérdésünk:

Milyen kiegészítőkkel lehet a vállalati versenyképességi 
indexeket üzleti motorként használni egy kkv-nál?



IV. Kísérletezéseink: „üzleti motor” kkv-knak?

• Komplex üzleti tükröt adtunk a versenyképességről (működésről, 
lehetőségekről, piaci viszonyokról, pozícionálásról)

• Céltételezéssel, jövőkép szimulációval egészítettük ki a felmérést

Diagnózist 
készítettünk

• A vállalati célok és a jelenlegi helyzet közötti rést elemzéztük (gap
analysis) és szemléltettük egy egyszerű pókháló diagramon

• Megmutattuk, mi a 3 legfontosabb, fejlesztendő terület
Fókuszáltunk

• A cégvezetővel közösen terveztünk meg fejlesztési projekteket, KPI-
okkal, felelősökkel, akciókkal és ütemezéssel, bevonó, 
szervezetfejlesztési eszköztárral

Partnerségben 
terveztünk

• Folyamatos támogatást nyújtottunk a cégvezetésnekMegvalósítást 
támogattunk

• Visszamértük és értékeltük a projektek sikerét, a számszerű 
eredmények alapján

Visszamértünk és 
értékeltük

Mit csináltunk pontosan?



V. Eredmények

Ügyfélkör, piac

• A vállalat 
újrapozícionálása, a 
stratégia újraírása

• Értékesítési és marketing 
rendszer átalakítása

• Vevőkör szegmentálása, új 
ügyfélmenedzsment 
rendszer

• Új árazási politika és vevői 
üzenetek

• Új együttműködési 
rendszer kialakítása

Vezetői támogatás

• Megnövekedett 
menedzsment tudatosság

• A személyes hatékonyság 
jelentős növekedése

• Delegálási, menedzsment 
problémák megoldása

• Új időmenedzsment 
rendszer

• Vezetői szerepkör 
újradefiniálása –
nyugodtabb és 
kiegyensúlyozottabb légkör

Szervezeti átalakítások

• Új döntéshozatali 
módszerek

• Új szervezeti struktúra 
kialakítása

• Középvezetői kör 
kialakítása

• Új képzési, 
munkaerőfejlesztési és 
megtartási program

• Új kontrolling és 
monitoring rendszer 
felhúzása



V. Eredmények

Szervezet- és üzletfejlesztési módszerekkel kombinálva

az indexek sokkal pontosabb és komplexebb képet, 

illetve jobb motort adnak egy vállalat fejlesztéséhez, 

az eddig használt eszközökhöz képest.

A komplex módszertan egyre több speciális szolgáltatásnak képezi stabil 

alapját, és választ ad olyan alapvető kérdésekre, mint a pozícionálás, a 

kulcskompetenciák vagy a fejlesztési irányok meghatározása. 

Érdemes lenni nagyobb körben, kiterjedtebben alkalmazni az eszközt. 


