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1. Bevezetés 
 

A tanulmány a rendelkezésre álló statisztikai adatok és a Certop Kft. elmúlt húsz évének a 

magyarországi és szerbiai tapasztalati adatainak és információinak feldolgozásaként készült a 

RILIAM (Regional Innovation Laboratory for Industrial Automation and Mechatronics, 

HUSRB/1602/41/0012) projekt keretében. A cél a vállalkozói kihívások és lehetőségek 

bemutatása volt egy irányítási rendszereket tanúsító cég tapasztalatai alapján – fókuszálva a 

magyarországi és szerbiai határ menti kkv-k életére. A tanulmány megállapításait 2018 

decemberében egy workshopon vitatták meg a projekt partnerek, illetve érdekelt felek és 

gyűjtötték össze a RILIAM projekt számára releváns képzési és technológiai igényeket.  

A tanulmány a Certop Kft három magyarországi – Csongrád, Bács-Kiskun és Békés - megyében 

tanúsított 145, és a határ mentén, Szerbia – Vajdaság - területén található 86 cég adatainak 

elemzése alapján készült.  

A felmérés szerint a vállalkozások csupán 13% készít konkrét üzleti tervet egy évre előre 

lebontva. Inkább az informális tervek uralják a vezetési szokásokat a vállalkozások körében. A 

szervezetek egyharmada hozzávetőleges irányokat és terveket határoz csak meg, közel a fele 

pedig semmilyen üzleti tervvel nem készül. Ezen túl kulcskérdés a vezető személyes- és 

szervezeti önismeretének, illetve cégismeretének léte vagy hiánya. 

A gazdasági környezet bemutatását követően a vállalkozások számára legfontosabb külső 

tényezőket vesszük számba. A változások észlelése, azonosítása különösen a kihívások elé 

állítanak mindenkit. A globalizáció, digitalizáció hatásainak következtében új rendszerek, 

eszközök, technológiák jelennek meg, mely újfajta tudást feltételez.  

A felmérések szerint a tervezettség nem általános a kkv szektor körében, az üzleti elhatározások 

többségét inkább bizalmi alapon hozzák meg, így segítséget jelentenek számukra a különböző 

képzések, tanácsadások. Különösen fontos a külső szakértői támogatás a fejlesztési döntéseik 

meghozásakor, vonatkozzon az akár az elérhető technológiákra vagy menedzsment 

módszertanra vonatkozóan. 
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2. A Certop bemutatása 
 

Tanúsító szervezetünk nemzetközileg elismert, szakmai kompetenciákkal alátámasztott, 

rugalmas szolgáltatásokat kínál. Független félként a tanúsítási folyamat során feltárjuk 

szerződött partnereink rejtett értékeit, amelyekkel tovább fejleszthetik rendszereiket. 

Tanúsítási tevékenységünket a mindenkor érvényes akkreditációs szabványok előírásai alapján 

végezzük. 

Társaságunk működése során akkreditált keretek között több mint 12 ezer auditot (ebből több 

mint 8000 ISO 9001) folytatott le Magyarországon, Romániában, Szerbiában és Szlovákiában, 

de dolgozunk Németországban, az Egyesült Királyságban is. 

A kiadott tanúsítványok száma meghaladja a 6 ezer darabot, közel 100 szakemberrel dolgozunk. 

Ma a szerbiai CERTOP CO Kft. meghatározó szerepet játszik a délkelet-európai piacokon a 

menedzsmentrendszer-tanúsítványok kiadása terén.  

A mai napig több mint 500 üzleti partnerünk bizalmát szereztük meg, és több mint 30 képzett 

és kompetens auditorral és műszaki szakértővel működünk együtt, akik a szabványosítási és 

irányítási rendszerek terén szerzett magas szintű ismeretek mellett, a szükséges tapasztalattal 

is rendelkeznek.  

A CERTOP CO Kft. a szakismeretek és a megbízhatóság közvetítésével a nemzetközileg elismert 

minősítésekkel és magas szakmai színvonalú szolgáltatásokkal hozzájárul üzleti partnereinek 

versenyképességéhez, és közvetlenül támogatja integrációjukat a nemzetközi piacon. 

A jogszabályi és a vevői követelmények kielégítése végett a termelésnek és a feldolgozásnak 

szabályozott módon, előírások és az aktuális minőségirányítás és élelmiszer-biztonsági 

szabványok mentén kell megvalósulnia. Ennek igazolásául szükség van a vonatkozó szabványok 

bevezetésre, működtetésére és igények szerint akkreditált tanúsító szervezet általi 

tanúsíttatására.1 

  

                                                           
1 A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája 2015 92. oldal 
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Partnereink gazdasági terület szerinti eloszlása 

 

 
 

 

Beszédes információk, amiből az elemzés készült: 

1. a partnerállomány alakulása,  

2. a cégek életciklusa a 1-5 tanúsítási periódus során – akár 15 év alatt 

3. a tulajdonosi struktúra,  

4. a személyi állomány alakulása,  

5. az eszköz állomány korszerűsödése,  

6. a rendszerben felmerült hibák és azok ok-okozati elemzések, 

7. a cégkultúra fejlődése. 
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3. Vállalkozási környezet Csongrád megyében 
 

2016-ban Csongrád megyében 26 707 vállalkozás tartozott a működő vállalkozások2 közé, 

számuk – az országoshoz hasonlóan – 1,7%-kal nagyobb volt az előző évinél, az öt évvel 

korábbitól viszont – az országost meghaladó mértékben – 3,7%-kal elmaradt. 

A KSH adatai alapján az is kiderül, hogy a társas vállalkozások száma csökkenő tendenciát mutat. 

E gazdálkodási formában működők nagy része – héttizede - a korlátolt felelősségű társaságok, 

ezt követik betéti társaságok és az egyéni vállalkozók.3 

A működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági ágak szerint, 2016-ban  

 

 
 

Az adatok azt mutatják, hogy a működő vállalkozások nagy része – 95%-a – legfeljebb 9 főt 

foglalkoztat, a 249 fő feletti vállalkozásból csupán 30 volt a megyében. 

Csongrád megyében 2016-ban ezer lakosra 66 működő vállalkozás jutott – ez csupán hárommal 

kevesebb, mint országosan - ez az érték a megyék közül az ötödik legmagasabb.  

2018. június végén Csongrád megyei székhellyel 81 ezer regisztrált gazdasági szervezet, ezen 

belül 74 ezer vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban, az egy évvel korábbinál 1,8, illetve 1,9%-

kal több. 

 

                                                           
2 Egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az év folyamán volt árbevétele vagy foglalkoztatottja. 
3 Forrás: KSH adatok alapján összeállított TOP 100 Csongrád Megye Gazdasága 2018 kiadvány alapján 
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4. Vajdasági gazdasági helyzet 
 

Vajdaság jelenleg az ország egyik húzó régiója gazdasági tekintetben, ami elsősorban a többi 

régió elmaradottságából következik, emellett az évszázados gazdasági hagyományoknak is 

köszönhető, amelyeket az elmúlt száz év restriktív politikája sem tudott lerombolni, illetve a jó 

termőföldnek, ami nyersanyagot biztosít a feldolgozóipar számára, és nem szabad 

megfeledkezni a jó földrajzi helyzetről sem.  

Vajdaság gazdaságában vezető szerepet játszanak a mikro- és kisvállalkozások, illetve a 

sikeresen privatizált vállalatok, s jelentős külföldi tőke befektetésre is sor került az elmúlt 

évtizedben. A foglalkoztatottság nagyban elmarad az uniós átlagtól, és a munkanélküliség is 

csaknem kétszer akkora, mint Európa nyugati részében. A kevés termelővállalat miatt a térség 

bruttó hozzáadott értéke is kicsi, de a 8 község/város még így is az országos átlag feletti 

fejlettséget ért el.  

Jelenleg a vajdasági magyarság élettere és gazdasági tevékenysége mélyen integrálódott a 

szerbiai gazdaság szövetébe, és szinte nyoma sem lelhető fel e gazdasági tevékenység 

bármilyen szintű horizontális vagy vertikális típusú regionális önszerveződésének. Ilyen eltérő 

körülmények között – még egy jól működő stabil gazdasági környezetet feltételezve is – nehéz 

lesz a teljes vajdasági magyarság számára egyetlen egységes gazdaságpolitikai nemzetstratégiát 

és magatartási modellt megfogalmazni.4 

A Vajdaságban az elmúlt 10 évben számos ipari park létesült, ezek Szabadkán, 

Nagybecskereken, Kishelyesen, Inđiján és Versecen találhatók. Jellemző ugyanakkor, hogy a 

nagyobb városokon belül is megjelentek a befektetők, ahol az önkormányzat értékesítette a 

szabad telkeket, így sok esetben ezek elszórtan találhatóak. 

Szabadkán jelentős külföldi vállalkozások telepedett meg az elmúlt két évben (Siemes – nagy 

teljesítményű generátorok – Swarowski – kristály, Dunkenmotoren, Norma Group és 

Continental – a három utóbbi autóipari beszállító cég – valamint a Calzedonia – fehérnemű 

gyártásával foglalkozó cég), valamint Kishegyesen a Júlia Malom kapott helyet. Inđiján három 

ipari zóna jött létre: az északnyugati, a délnyugati és az olasz. Ezekben az ipari zónákban 

megtelepedett vállalkozások: Henkel, MK Komerc – élelmiszeripar, Izoterm Plama – 

csomagolóanyag, Terra Production – üdítők, Martini – építőipar, Thyssenkrupp – fémgyártás, 

Aha Plastic – műanyagipar, Farmina – takarmány, Tradeunique/Galenika – gyógyszeripar, 

Grundfoss – szerelvények. Jelentős mértékben vannak jelen autóipari beszállítók, építőanyag 

gyártók és élelmiszer feldolgozók. 

Vajdaságban hat üzleti inkubátor ház is működik – Szabadkán, Újvidéken, Magyarkanizsán, 

Zentán, Nagybecskereken és Bácspetrőcön – melyeket a helyi önkormányzatok alapítottak, 

                                                           
4 A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája 2015 58. oldal 
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azonban néhány esetben a magán szektor, az egyetemek és a civil szervezetek is szerepeltek az 

alapítók között. 

Vajdaságban 27 klaszter működött 2011-ben, székhelyük főleg Szabadkán és Újvidéken 

található, tevékenységüket tekintve jellemzően mezőgazdasággal, turizmussal, információ és 

kommunikációs technológiával és fémiparral foglalkozik. A logisztikai kapacitások elsősorban a 

nagyvárosokban és a határátkelők vonzásában érhetők el, ahol megfelelően kiépített a 

közlekedés.5 

 

A vállalkozási kultúra változása, fejlődése Szerbiában 
 

Szerbiában a magánvállalatok, a vállalkozások megjelenése jóval előbb történt, mint az akkori 

szocialista országokban. Így nagyobb tradícióval kellene rendelkezni ezen a téren, mint a 

környező országokban, de mint sok minden másra, erre is rányomta a bélyegét a délszláv válság 

és a gazdasági válság. Ezek sok mindenben visszavetették a fejlődést és a vállalkozások száma, 

valamint működésük hatékonysága már nem haladt előre, hanem inkább sok tekintetben 

visszafejlődött.  Az utóbbi néhány évben azonban a fejlődés újra beindult, mind több a 

vállalkozás, sőt, mind több a sikeres vállalkozás is, és ha még nem is lehet kielégítő fejlettségi 

szintről beszélni, mégis tapasztalható haladás, ami arra ad reményt, hogy a lemaradás a 

fejlettebb gazdaságokhoz képest csökkenni fog.  

 

  

                                                           
5 A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája 2015 
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5. Határon átnyúló kapcsolatok és hasznosulásuk 
 

Az Európai Unió terület- és szomszédságpolitikájának lényege a leszakadó térségek 

felzárkóztatása, legyen szó akár új uniós tagállamról, akár az Unióba igyekvő, esetleg csak az 

Unióval szomszédos területről. Szerbia és benne a korlátozott autonómiával rendelkező 

Vajdaság ebből a szempontból speciális helyzetben van. A tartományt északról az uniós tag 

Magyarország, keletről a szintén uniós tag Románia határolja, nyugatról pedig Horvátország a 

szomszédja, amely 2013. július 1-jén csatlakozott az EU-hoz. Az Európai Unió célja e térséggel 

egyértelmű: elsorvasztani mindenféle határt, összhangban a regionális politikájával, amelyben 

a szomszédságpolitika mint lehetséges fejlesztési és kapcsolatépítő intézkedés kiemelt szerepet 

játszik. 6  

Az Unió céljainak megvalósítására többféle program indult az elmúlt évtizedekben – Phare CBC, 

Interreg, IPA programok. Ezen programok és a lehatárolt célterület elemzése alapján a vajdasági 

magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájához készült SWOT elemzés alapján 

stratégiai célként a következőt fogalmazták meg:” fenntartható, magas hozzáadott értékű 

termelésre és a foglalkoztatás bővítésére épülő gazdasági növekedés, továbbá az ezt 

megalapozó vajdasági magyar közösség társadalmi összetartozásának biztosítása.”7 

Ennek a stratégiának az egyik fő iránya a magas hozzáadott értékű élelmiszer-termelés 

szervezése, horizontális és vertikális integrációja. Ezért a kkv szektorra támaszkodva az 

élelmiszer termelés megújítását szolgáló programoktól a régióban élők életminőség javulása, 

munkahelyteremtés és magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások beindulása várható.  

Ehhez szükség van a vállalkozásokban korszerű menedzsment ismeretekre is, hogy a piacra 

kerülő mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek megfeleljenek mind a minőség, mind 

élelmiszerbiztonság szempontjából. Az infrastruktúra, a jogszabályi háttér kialakítsa mellet 

fontos tényező a hálózatok kialakítása, ahol a szervezetek egymástól tanulva és egymást 

támogatva tudnak fejlődni. 

 

  

                                                           
6 A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája 2015 81. oldal 
7 A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája 2015 87. oldal 
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6. Minőség és menedzsment rendszerek elterjedése  
 

Magyarországi helyzet 

 

A rendszerváltást követően a cégek sokasága jött létre és alakultak meg a családi vállalkozások, 

indultak el az egyéni „próbálkozók” vállalkozni.  

A rendszerváltás új helyzetet teremtett, amire a magyar vállalkozások tulajdonosai és vezetői 

nem voltak felkészültek, mert hiányzott a piacgazdaságról a tapasztalatuk és az induláskor a 

szükséges modern menedzserismeret. Az egyetemeken akkor alig kezdődött ilyen jellegű 

felsőfokú képzés. A 90-es évek elején indultak a banki hitelkihelyezések, amihez 

elengedhetetlen volt az üzleti tervezés, de erre igény jelentkezett a vállalkozások 

működtetéséhez is. Létrejöttek a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, szerveződtek a 

kamarák és sok helyszínen folytak képzések, külföldi támogatások pl. a Phare programon 

keresztül. Mindez a kör segítette a vállalkozások tervezését, gazdálkodását, működését és 

ellenőrzését és a szervezeti kultúra kialakulását.  

Ezzel párhuzamosa a szervezetfejlesztő cégek is elkezdték a munkájukat és segítették a 

vállalkozókat a tanácsokkal, folyamat és rendszerszemlélet formálással. Mindezek 

működésének igazolására az irányítási rendszerek tanúsítása is elindult, kezdetben nemzetközi 

szereplőkkel. Az elsők között került felismerésre, hogy a hazai gazdaság igényli a magyar 

tanúsítói szereplőket. 

A szakembereink az irányítási rendszerek auditjai során titoktartás mellett pártatlanul végzik a 

munkájukat. A helyszínen zajló vizsgálatok információi, a látott anyagok, a megtekintett 

folyamatok, a dolgozók és alvállalkozók interjúi alapján jelentések készültek, az adatvédelem 

biztosításával. A jelentésekből nyert információkból trendek vezethetők le. 

A tudatos cégvezetés, üzleti tervezés és döntések teremtik meg a táptalajt a vállalkozások 

növekedéséhez: a fejlődés és a fejlesztés nem egyik napról a másikra történik, át kell gondolni, 

dolgozni és tenni kell érte. Az a tapasztalat, hogy a kis- és középvállalkozások többsége sokkal 

inkább marad a komfortzónájában a fejlesztési törekvéseket tekintve. A legfőbb üzleti cél a már 

meglévő ügyfélkör megőrzése és a cég jövedelmezőségének szinten tartása. Bár fontos cél az 

ügyfélkör további bővítése, a vállalkozások kicsit több mint fele törekszik is erre, azonban a 

jelenlegi helyzet megtartása látszik fontosabbnak. Mindössze a cégek egyötödének a tervei 

között szerepel a korszerűsítés, mellyel a munka hatékonysága és termelékenység lenne 

fejleszthető, illetve a piac bővítése is hasonlóan alacsony népszerűségnek örvend. 

A szervezetek jelentős százaléka egyáltalán nem tervez semmilyen lépést tenni a kitűzött célok 

elérésében: nincs fejlesztési terv, inkább csak a működés és a fenntartás lebeg a cégvezetők 

szemei előtt. Ha pedig mégis megszületik a konkrét döntés egy üzleti cél esetében, akkor 

leginkább a költségcsökkentés, új munkatársak alkalmazása és a szélesebb körű 

marketingtevékenységek kerülnek előtérbe. 
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Mindez összekapcsolható azzal, hogy a növekedési lehetőség, csak a vállalkozások kisebb 

számára elérhető manapság: az ezekkel járó strukturális, munkaerőpiaci és szemléletbeli 

kihívásokra egyáltalán nincsenek felkészülve. 

Az üzleti terv segíti és meghatározza egy vállalkozás jelenét és jövőjét, ennek ellenére 

magyarországi viszonylatban a cégek igen kicsi jelentőséget tulajdonítanak az üzleti kiadások és 

bevételek tudatos tervezésének. Mindössze csak 13% készít konkrét üzleti tervet egy évre előre 

lebontva. Inkább az informális tervek uralják a vezetési szokásokat a hazai vállalkozások 

körében: a szervezetek egyharmada hozzávetőleges irányokat és terveket határoz csak meg. 

Közel a fele pedig semmilyen üzleti tervvel nem készül, ez viszont komoly problémát és jelentős 

veszélyt tartogathat számukra. Mindez pedig a vállalkozások tudatos növekedést, illetve 

döntéshozását is gátolja és megnehezítheti. 

A tervezettség nem általános a kkv szektor körében, épp ezért a kiszámíthatóság sem feltétlen 

jelenik meg: így viszont a biztos talaj és a tudatos, megfontolt üzleti döntések, illetve fejlesztési 

tervek sérülhetnek. Az üzleti elhatározások többségét inkább bizalmi alapon hozzák meg, hiszen 

a komoly megtérülési számítások jóval kisebb szerepet és jelentőséget kapnak.  

A fentiek miatt összegyűjtöttük azon kérdéseket, amelyek segítséget nyújthatnak egy 

vállalkozás számára a fejlesztési elképzeléseik megfogalmazásában: 

 Ismeri és érti-e a vezető a makro és mikro környezetét, amiben dolgozik és él? 

 Beazonosítja-e és tart-e kapcsolatot az érdekeltekkel: hatóság, önkormányzat, 

alvállalkozók, vevők? 

 Megfelelő-e a cégek kommunikációs és marketing tevékenysége az érdekeltekkel? 

 Szervezeti változásokat tervezi vagy sodorják az események – stratégia, egyéb tervek 

léteznek? 

 Van-e elegendő és kompetens munkatársa, dolgozója?  

 Ismeri-e a környezete digitális fejlődését, informatikai kockázatait és tesz e érte bármit? 

 Piacra jutás – CE jelölés szerepe a működésére? 

 Hatékonyan tud-e a vezető kommunikálni különféle csatornákon és eszközökkel? 

 Cégépítő képességével tisztában van a vezető, tulajdonos? 

 Munkahelyi szervezeti problémákat megbeszélik-e, gátló tényezőket felismerik, 

keresik? 

 Munkatársak tulajdonosi szemlélettel dolgoznak? 

 Kihasználják-e a kutatás – fejlesztésben rejlő és a robotika által nyújtott előnyöket? 

 

Szerbiai helyzet 

 

A minőség és menedzsment rendszerek elterjedése Szerbiában természetesen sok 

hasonlóságot mutat a más országokban lezajlott folyamatokkal. A múlt század kb. hatvanas 

évek kezdetéig a minőségbiztosítási funkció működött a cégeknél, ahol a domináns 

tevékenység az anyag, a gyártási folyamatokban feldolgozott elemek, a félkész- és 
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késztermékek minőségének kísérése és a hibák kijavítása volt. E rendszereket sem kell 

alábecsülni, mert igen komoly szakmai tudást és mérési módszereket, méréseket feltételeztek, 

azonban nem léptek előre egy rendszerszintű megközelítés felé. 

A hatvanas, hetvenes és részben a nyolcvanas években a fejlődés bizonyos minőségirányítási 

alapokat is hozott a minőségbiztosítás mellé. Nagyot fejlődött a folyamatok kísérése, a mérési 

technikák fejlesztése és az adatok regisztrálása, elemzése, statisztikai feldolgozása, a 

folyamatok hibáinak feltárása, majd a szükséges intézkedések kidolgozása és alkalmazása. Itt 

már nagy szerepet játszottak a mintavételi technikák, a statisztikai mutatók kiértékelése, az 

esetleges hibák feltárásának módszerei, a javító intézkedések alkalmazása és ezek 

eredményeinek kísérése. Ezek a módszerek (az ISO 9000 szabványcsaládhoz hasonlóan) 

nagyrészt az akkori amerikai katonai szabványok alkalmazásából erednek. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a fejlődési fázis közel sem ért el minden céget, sőt a többség 

leragadt, az itt említett első fázisnál. A fejlődés azonban észlelhető volt és amelyik cég „adott 

magára”, külföldre is szállítani kívánt, az a második fázisban leírt tevékenységeket már 

alkalmazta. 

Amikor majd két évtizednyi előkészítés és kezdeti lépések megtétele után 1987-ben megjelent 

az ISO 9000 szabványcsalád első változata, ezután felpörögtek az események a 

minőségirányítás terén: bevezetésre kerültek az első minőségirányítási rendszerek. Az első 

tanúsítványokat még a Szerbiai Szabványügyi Hivatal (JUS – Jugoslovenski standard, Institut za 

standardizaciju) adta ki, majd csak lassan került sor más, kisszámú tanúsítási szervezet 

felhatalmazására. 

A kilencvenes évek elejétől már mind több cég kezdte el bevezetni minőségirányítási 

rendszerét, természetesen az akkori szabványkövetelményeknek megfelelően. Mindig az 

éppen érvényben lévő szabvány verzió volt mérvadó, így a szabványok 1994-es, 2000-es, 2008-

as, majd végül a 2015-ös verziójával összhangban. Így a vállalati minőségirányítási rendszerek 

együtt fejlődtek magukkal a szabványokkal. A lényeg azonban a kezdetektől máig a mind 

hatékonyabb minőségirányítási rendszer megtervezése, bevezetése és alkalmazása, melynek 

célja a mind hatékonyabb, mind nagyobb fokú biztonsággal való működés és a mind szélesebb 

vállalati környezetben való alkalmazás. Fokozatosan a hibák feltárása mellett a hangsúly a 

kockázatok elemzésére és csökkentésére tevődött át.  

Az évek múlásával mind több cég vezette be a minőségirányítási rendszert és ezzel 

párhuzamosan más irányítási rendszereket is, melyek szabványai ugyancsak megfelelő 

fejlődésen mentek keresztül. Ezen cégek többségénél kialakították az integrált irányítási 

rendszert, mely különböző irányítási rendszerek bizonyos közös elemeinek közös 

dokumentumokkal való meghatározását biztosítják. 

Partnereink körében ebben a régióban jelentős az ISO 22000 Élelmiszerbiztonság irányítási 

rendszer szerint tanúsított szervezetek száma. A tanúsítási eljárásokban évről évre 

tapasztalható fejlődés ezen szervezeteknél, amely mind hozzájárulhat a magasabb hozzáadott 

értékű élelmiszeripari termékek előállításához, értékesítéséhez és exportpiacra jutásához. Az új 

technológiák bevezetésének támogatásával a gazdálkodó szervezetek tovább modernizálhatják 
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működésüket, amely nemcsak a terméke minőségére és biztonságára, hanem a környezetre 

gyakorolt káros hatások csökkentésérre, az energiaforrások racionális felhasználásra, a 

megújuló energiaforrások növekvő felhasználásra is hatással lehetnek. 

A tanúsított szervezetek, mint a szervezetek összessége is, igen változatos képet mutatnak. 

Mégis megállapítható, hogy azok a szervezetek, melyek bevezették és működtetik a 

menedzsment rendszerek valamelyikét, általában a jobban működő szervezetek közül kerülnek 

ki. Azonban ezek is széles skálán mozognak, úgy vállalati kultúrában, mint gazdasági 

eredményességben. Sajnos, megállapítható, hogy a valóban minden téren jól működő cégek, 

melyeknél a menedzsment rendszer is teljes mértékben jó minősében működik és segíti a cég 

eredményességét, kisebbségben vannak. Náluk a menedzsment szakmailag magas szinten 

működik, állandóan elemzik piaci helyzetüket és megfelelő intézkedéseket tesznek annak 

javítására. Ez magába foglalja SWOT, vagy más módszerekkel feltárt kockázatok elemzését, 

becslését és szükség szerinti csökkentését, a pénzügyi helyzetük stabilizálására és annak 

megtartására irányuló törekvéseket. Ezeknél a cégeknél az életciklus-elemzésben az állandó 

megújulás lelhető fel, ami biztosítja, hogy mindig sikeres, a piacon keresett termékük, vagy 

szolgáltatásuk legyen. 

A cégek többsége azonban nem ilyen, sok esetben azért kerül bevezetésre a menedzsment 

rendszer, mert a cégnek valamely okból szüksége van a tanúsítványra, leginkább a 

közbeszerzési pályázatokra való jelentkezés feltételének kielégítése érdekében. Ezeknél a 

cégeknél, ha nem is mondható, hogy menedzsment rendszerük nem él, tapasztalható, hogy a 

működés mégsem teljes értékű, inkább a forma kielégítésére törekednek, még ha ez nem is 

mindig bizonyítható teljességgel. Ezeknél a cégeknél sokszor a menedzsment működése és a 

cég gazdálkodása is kifogásolható, általában erőforrásaik sem elégségesek és a piaci helyzethez 

való alkalmazkodás is gyakran problémát jelent. 

Vannak azonban ettől az általános sémától eltérő cégek is. Vannak olyanok, melyek nagyon jól 

működnek, de nem látják igazán a menedzsment rendszer szükségességét. Nekik egy saját 

tradíción alapuló rendszerük működik, melyet nem kívánnak sem elhagyni, sem lényegesen 

változtatni. Azonban, bizonyos piaci követelmény kielégítése érdekében meg kívánják szerezni 

valamely menedzsment rendszer tanúsítványát. Ekkor a rendszer bevezetése csak formailag 

történik meg, néha úgy látszik, nem is rosszul, de mégsem használják igazán a mindennapi 

életben. Volt rá példa, hogy ilyen esetben mégis belátták a rendszer előnyeit és valóban 

alkalmazni kezdték, ami további előnyöket szerzett nekik. 

A menedzsment irányítási rendszerek bevezetésére talán a legjobban ösztönzöttek azok a 

cégek, melyektől külföldi vevőik, vagy potenciális vevőik várják el, hogy jól működő rendszerük 

legyen. Ilyen esetben a bevezetés szándéka általában őszinte és legtöbbször teljes sikerrel is 

jár, mert tudják, hogy a vevő bármikor megjelenhet és maga ellenőrizheti a rendszer 

működését. 
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7. Változások észlelése, azonosítása 
 

Globalizációs hatások 

 

Napjainkban egy olyan globális világban élünk, melynek két egymástól, több ezer kilométerre 

fekvő pontja között, mondhatni megszűnt a távolság, ezt a távolságot egy kattintással 

áthidalhatjuk. A piacot a kereslet határozza meg, ahol a globális trendek is megjelentek. 

Mindenki 'trendi' akar lenni, ennek megfelelően figyeli a keresletet és kínálatot, figyelemmel 

követi a technológia változásait és jövőképét. Ez a kkv-k életét is nagyban befolyásolja, új 

kihívások elé állította. Értéket kell teremteni, de ahogy gyorsul a világ, gyorsan kell reagálni a 

változásokra. Ha már előre láthatók a jövő igényei, akkor gyorsan kell reagálni, új terméket – 

szolgáltatást – kell bevezetni, megismerni az új szabályozásokat, előírásokat, esetleg a divatot. 

Nem lehet elzárkózni a digitális világtól. A globalizáció hatása több csatornán keresztül 

jelentkezik, már nem lehet megkerülni, mindenkire hatással van, nagyobb lett a nyitottság, 

fokozódik a verseny. Bővül a kereslet, megélénkült a határokon keresztüli kereskedelem 

(export-import). A vállalkozások, vállalatok egyre nagyobb piacokat tudnak kiszolgálni. A 

foglalkoztatottság arányának növekedése a termelési költségek csökkenését eredményezi. A 

megfelelő szabályok betartásával és okos, előrelátó tervezéssel a költségek racionális szinten 

tarthatók, és az eszközök megfelelnek a biztonsági elvárásoknak. 

A globalizáció segíti a vállalkozások hozzáférését a modern kommunikációs és számítástechnikai 

eszközökhöz, javítva az információ ellátottságot. A tudás dróton (és mobilneten) érkezik, ezért 

fontos, hogy ne csak levelezésre használják a vállalkozások az internetet. Saját honlapot kell 

létrehozniuk – ma már kevés az olyan vállalkozás, aki nem rendelkezik honlappal -, 

folyamatosan frissített tartalommal, illetve megfelelő SEO (search engine optimisation) 

beállítással - melyek mind segítik a vállalkozás gyors elérését, piacon maradását, fejlődését. A 

fogyasztók, leendő vevők többsége készségszinten használják az internetet, és a találatok 

alapján tudnak gyorsan dönteni. Az internet segíti a kereslet és a kínálat gyors, költséghatékony 

összekapcsolását. Azért említést kell tennünk arról, hogy még mindig vannak olyan cégek, akik 

nem rendelkeznek honlappal és elegendőnek érzik a személyes kapcsolatok, meglévő piacok 

ápolását, azonban hamarosan be kell látniuk, hogy a piaci szereplők számára már fontosabb a 

hatékony időgazdálkodás és a legritkább esetben fogják ismeretlenül felkeresni őket, 

meglátogatni a cégeket internetes jelenlét nélkül. Az internet adta lehetőségekkel a piacok 

változásai is gyorsan követhetők, csökkentve az elavuló készletek kockázatát.  

A globális térben való megjelenés azonban túlmutat csupán egy honlap létrehozásán és 

frissítésén. Több vállalkozás – termék és szolgáltatás típustól függően - hatásosan használja a 

különböző közösségi média elemeit – Facebook, Google kampányok – valamint a szakmai 

tartalmat előtérbe helyező LinkedIn profilok kiépítését, melyek esetében – legalább az elején – 

érdemes szakember segítségét kérni az elvárt eredményesség érdekében. 
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A piaci környezetet a kkv-k számára is egyre inkább a globális konkurencia jellemzi. A globális 

kihívásnak a vállalkozás csak megbízható, kiegyensúlyozott és magas színvonalú működéssel 

tud helytállni. 

A versenyképesség működési és szervezeti feltételei sokrétűek, érintik az egyes szakterületeket 

és magát a vezetést, irányítást is. 

A különböző irányítási rendszerek bevezetése a vállalkozásba sokban hozzájárul a 

versenyképesség növeléséhez és a vállalkozás külhoni piacokra történő integrációjához. 

A nemzetközileg elfogadott szabványok egységessé teszik a cégek működését a világban, így is 

hozzájárulva versenyképességükhöz. 

A külföldi tőke megjelenésének és megmaradásának elengedhetetlen feltétele egy 

gazdaságban a kiszámítható és biztonságos jogi, politikai és gazdasági környezet, illetve a 

szakképzett, megfelelő munkaerő, melyre Magyarország ideális terepnek bizonyult. 

Nem szabad megfeledkeznünk arról a jelenségről sem, hogy a Magyarországra áramló 

tőkebefektetések, a transznacionális, multinacionális vállalatok megjelenésével egy 

folyamatosan élesedő verseny zajlik ezen és a magyar termelők, kereskedők, vállalatok között, 

mely hatással van a munkavállalásra, a bérek alakulására, valamint technológiai fejlődésre 

egyaránt. 

A globalizációs hatások a szerbiai kkv-kat is jelentősen érintette, melyet nagyban meghatároz a 

multikkal való együttműködésben jelen lévő erőfölénnyel való visszaélés, a kedvezőtlen 

pénzügyi konstrukciók, összességében a kiszolgáltatottság érzése. Ez különösen érvényes a 

nagy nemzetközi üzletláncoknak értékesítő vállalkozásokra. 

A piaci helyzet ma Szerbiában általában érezhetően megváltozott és megállapítható, hogy a 

piaci lehetőségek kevéssé bővültek, nincsenek megfelelő beszállítók, és a KKV-k többnyire 

erősebb versenytársakkal kerültek szembe a bővülő piacon. 

A globalizáció hatását vizsgálva a szerbiai piacra, a következő megállapításokat tehetjük: 

- az értékesítési árak nem csökkentek a hazai piacon  

- a beszerzési árak nem csökkentek a hazai piacon  

- a fizetési feltételek a szállítókkal szemben nem javultak  

- a vevők fizetési fegyelme nem javult  

- a vállalkozások nem jutnak olcsóbb, képzettebb munkaerőhöz  

- a képzett munkaerő megtartása nehezebb lett 

- a szakmunkaerő elvándorlása egyre nő. 

 

Digitalizáció 

 

A cégek informatikai érintettsége mára már jórészt elengedhetetlen, minden folyamatot, 

tranzakciót átsző az informatika világa, kevés szervezet tudja – és akarja – nélkülözni az 

informatika adta lehetőségeket, az ehhez kapcsolódó eszközök, felületek használatát. Az új 

rendszerek és eszközök újfajta tudást és új típusú gondolkodást igényelnek annak érdekében, 
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hogy a digitalizált világ a lehetőségeket, a fejlődést szolgálja és az ebből fakadó veszélyeket is 

fel tudjuk mérni, és dönteni tudjunk azok cégünkre gyakorolt hatásáról. 

A tanúsított cégek vezetőinek túlnyomó része nélkülözhetetlennek látja a digitális megoldások 

és eszközök alkalmazását, ugyanakkor nincs egységes kép a vezetők fejében, hogy ez szimplán 

technológiai kérdés, egy új szemléletmódot, kultúraépítést jelent a cégen belül vagy pedig új 

módszertant jelent. Abban is nagyrészt egységes véleményen vannak a cégvezetők, hogy 

lehetőséget jelent számukra a digitalizáció, a bevételek növekedését és a költségek csökkenését 

várják tőle, illetve többen új piacok meghódítást remélik általa. 

A kkv-k vezetőinek nagy része felkészültnek vallja magát a digitalizáció hatására létrejövő 

változásokra és nyitottsággal néz szembe a kihívásoknak. Többen úgy vélik, hogy emiatt 

átstrukturálódnak a munkafolyamatok és a munkavégzéshez szükséges tudás jellege is változik, 

ezért ugyanannyi, de más képességű emberekre lesz szüksége a jövő szervezeteinek. 

Az új eszközök, technológiák megjelenésével és ezek alkalmazásával lépést tartani kívánó 

cégvezetők - elmondásuk szerint - tudják, hogy az újfajta tudás megszerzéséhez képzésekre van 

szükségük, melyek adott esetben már nem a hagyományos – korábban megszokott – frontális 

képzéseket jelentik, hanem sok esetben az internet adta lehetőségeket – on-line tanfolyam, 

webinárium – közül kell választaniuk. 

A digitalizáció megjelenésével számos kockázattal is számolniuk kell a cégvezetőknek, melyekre 

gyakran nem is gondolnak amikor egy új számítógépet, szervert vagy mobil eszközt vásárolnak 

és töltik fel rá adataikat. A cégvezetők számára a legfontosabb érték az adat (vevői -, beszállítói 

listák, technológiai leírások, receptek, licenszek, ajánlatok, szerződések) azok az adatbázisok, 

melyek akár részbeni sérülése, megsemmisülése vagy illetéktelen kézbe kerülése komoly 

veszteséget, árbevétel kiesést, vagy akár a teljes megsemmisülést is jelentheti a cégek számára. 

A védelem kiépítése és megteremtése a cégvezető felelőssége – de nem feltétlenül egyedüli 

feladata. 

Egy működő vállalkozás esetén az informatikai megoldásokból eredő kockázatok feltérképezése 

rendkívül fontos, melyet nem várhatunk el, hogy a cégvezető maga végezzen el, és túlnyomó 

részben a rendszergazdának sem ez a feladata, nem erre kapta a megbízását. Ilyen esetben – 

legalább egy alkalommal - érdemes külső szakértő segítségét kérni, aki független, objektív és 

szakmai rálátással komplexen tudja feltérképezni a vállalkozás informatikai kockázatait. A 

cégvezetők sok esetben gondolnak a fizikai védelem megteremtésére – pl. szerverek megfelelő 

elhelyezése, beléptetés, riasztás –de gyakran nem fektetnek elég hangsúlyt a mobil eszközök 

védelmére – laptop, okos telefon, pendrive, - az azokon tárolt adatok engedélyeztetésére, vagy 

azok jelszóval való védelmére, vagy annak kizárólagosan céges felhasználásra való 

alkalmazására. 
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Sok esetben – még egy jól működő cég esetén is – olyan alapvető hiányosságok tapasztalhatók, 

mint az informatikai eszköz leltár, vagy a dolgozói szerződések informatikai eszközökre 

vonatkozó hivatkozása, mely nagyban nehézkessé teszi az eszközök nyilvántartását. 

Szerbiában az informatikai forradalom hatására ma már a kkv-k többsége használja az 

internetet üzleti célokra is, azonban az értékesítés ezen formája egyelőre a többség számára 

semmilyen értékelhető hasznot nem hozott. A vállalati információs rendszerek fejlődése azt 

eredményezte, hogy elterjedése a kkv-k körében is megkezdődött. Nemcsak a 

készletnyilvántartásban és az elszámolási folyamatokban, hanem az üzletvitel számos területén 

a legkisebbek is használnak számítógépes szoftvereket a nyilvántartások, az ügyvitel és a 

vezetés-irányítás területén. 

Az előző generációk kevésbé használták és éltek az informatika adta lehetőségekkel. Az IT 

technológia fejlődésével új lehetőségek tárháza nyílt meg és ma a globalizált, dinamikusan 

változó, napi piaci kihívásokkal teli világban elképzelhetetlen működni az informatikai 

technológiák alkalmazása nélkül. Szerbia, a szerbiai vállalatok az Európai integráció útján 

haladva élnek az információs gazdaság adta lehetőségekkel és igyekeznek versenyelőnynek 

tekintik az új lehetőségeket. 

Általában véve a biztonság és adatvédelem legtöbb helyen még elég sok kívánni valót hagy 

maga után. A fizikai védelmet már sok helyen őrző-védő cégek alkalmazásával oldják meg, 

ezekből már jelentős „választék” található, de munkájuk színvonala még gyakran kifogásolható. 

Az adatvédelem a legtöbb helyen még gyerekcipőben jár, habár vannak jó példát mutató cégek 

is, melyek aránya azonban nem jelentős. Ezen cégek már általában bevezették az IBIR-t, de még 

náluk is sokszor tapasztalhatók hiányosságok a szabványkövetelmények betartása terén. 

 

Robotika 
 

A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) által minden évben kiadott World Robotics Report 

tanulmányt 2018-ban egy, a kétévente megrendezett Robotikai Csúcstalálkozó keretein belül 

megtartott sajtótájékoztatón mutatta be a Szövetség Tokióban. A jelentés egyik legfontosabb 

konklúziója az, hogy az ipari robotikába való befektetés mértéke egyre csak nő. 2013 és 2017 

között a világszerte értékesített ipari robotok száma megduplázódott és a következő három 

évre szóló kitekintés (2018-2021) is azt becsüli, hogy átlagosan további 14%-os éves növekedést 

várhatunk. 

„Ahogyan az IFR korábbi jelentéseire is jellemző volt, az idei év eredményei is összhangban 

vannak a saját tapasztalatainkkal a Universal Robots-nál. Komoly érdeklődést tapasztalunk az 

automatizációt érintően, valamint egyre több vállalat jön rá – méretétől függetlenül-, hogy 

mennyi előnyt tudnak jelenteni a robotok a gyártósoron.” – mondja Esben Østergaard, a 

Universal Robots technológiai vezetője és társalapítója. 
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A 2018-as jelentésben a Szövetség számos technológiai újításról is beszámol, mint például az 

ember és gép közti együttműködés koncepciója, valamint a könnyű programozás, amelyek 

hozzájárulnak a gyártási folyamatok termelékenységének növeléséhez és kiterjesztik a 

robotalkalmazások felhasználási területeit. 

„A robotokkal való automatizálás növeli a minőséget és a munkafolyamatok egységességét. Az 

együttműködő robotok – ami lényegében az ember és a gép közötti kollaborációt jelenti – 

különösen érdekfeszítőek, mivel a robotok az emberekkel együtt dolgozhatnak, és nem pedig 

helyettük. Egyértelmű emelkedést látunk az olyan fogyasztói termékek iránti kereslet terén, 

amelyek „emberi érintést” igényelnek az egységesen magas minőség mellett.” – mondja Esben 

Østergaard. 

A Universal Robots mindig is az egyszerű programozásban hitt, ami az egyik oka annak, hogy a 

vállalat mára az együttműködő robotok piacvezetőjévé tudott válni. 

A jelentés egyre növekvő igényt mutat a robotikai automatizációt érintően, különös tekintettel 

az autóipar, az elektronika-, és a fémipar területein. Öt ország piaca (Kína, Japán, Dél-Korea, az 

Egyesült Államok, Németország) felelt a 2017-es értékesítések 73%-ért, ami egybevág a 

Universal Robots által megállapított kulcspiacokkal. Jelenleg izgalmas időket él meg az 

együttműködő robotok piaca, amely a várakozások szerint az ipari automatizáció 

legjelentősebb piaci mozgatórugójává fog válni az elkövetkező években. Magyarországon az 

egyik legfontosabb szektor az autóipar. Az elmúlt években megfigyelhető volt, hogy a legtöbb 

autóipari befektetés a fejlesztéseket célozta meg, különös tekintettel a robotizációra. 

Sajnos nem áll rendelkezésünkre olyan felmérés, ami egyértelmű – vagy csak megközelítő – 

adatokat tartalmazna arra vonatkozóan, hogy a térségben mennyire elterjedt a kkv-k körében 

a robotika alkalmazása, de az megállapítható, hogy egyre több szervezet tervezi a robotika adta 

előnyöket kihasználni és beépíteni a folyamataiba. Ehhez nagyban hozzájárul a térségben 

megtalálható laborok, melyek lehetőséget adnak egy előzetes ismerkedésre, mielőtt a 

folyamataikba tervezetten beépítenék.8 

A robotikát a nemzetközi trendeknek megfelelően – bár még kisebb mértékben – de a hazai 

vállalatok körében is nagy érdeklődés övezi, de többnyire még csak az érdeklődés szintjén, de 

megfigyelhetően növekvő tendenciát mutat ennek alkalmazása. Arra, hogy ezekkel a 

lehetőségekkel jobban megismerkedjenek a cégvezetők, jó lehetőség a határ mindkét oldalán, 

a térségben megjelenő és ezzel a témában foglalkozó laboratóriumok. 

 

  

                                                           
8 https://www.universal-robots.com/hu/tudnivalók-a-universal-robots-vállalatról/news-centre/az-ifr-nyilvánosságra-hozta-

éves-robotikai-jelentését/ 

https://www.universal-robots.com/hu/tudnivalók-a-universal-robots-vállalatról/news-centre/az-ifr-nyilvánosságra-hozta-éves-robotikai-jelentését/
https://www.universal-robots.com/hu/tudnivalók-a-universal-robots-vállalatról/news-centre/az-ifr-nyilvánosságra-hozta-éves-robotikai-jelentését/
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Generációs különbségek a munkahelyeken 

 

A munkaerőpiacon jelenleg négy generáció (Baby boomer, X, Y és Z) van jelen, ami különleges 

kihívás elé állítja a szervezeteket, a munkahelyeken is megjelentek a generációk viselkedési és 

értékrendi különbségei.  

Az újabb és újabb generációk változást hoznak a szervezetek életébe, amit más nagy horderejű 

változáshoz hasonlóan menedzselniük kell a szervezeteknek.  Az elmúlt 20-30 év gyors fejlődése 

jelentős változást eredményezett az egyének életében. Akár évről évre változnak az eszközök, 

amiket használunk, az információ, amihez hozzáférünk stb. Mindezeknek köszönhetően a 

korban egymáshoz közel állók is gyakran nehezen értik meg egymást, mivel más működést, 

kommunikációs formát, eszközöket tanultak meg használni. Többek között ez az oka annak, 

hogy a szervezetek problémaként élik meg a különböző generációk tagjainak egységes 

kezelését. 

Több visszajelzés számol be arról a jelenségről, hogy az Y generáció tagjai „nehezen 

motiválhatóak”, nem elégedettek a munkájukkal, mivel folyamatosan újra, izgalmasabbra 

vágynak, mindemellett pedig nem értékelik a képzésükbe fektetett erőfeszítéseket, illetve 

azonnal váltanak, ha valamelyik részével nem elégedettek a munkának. Azonban több 

vállalatvezető számol be arról, hogy a X generációs munkavállalók elkötelezettebbek a többi 

generációhoz képest, de nem a szervezet felé, hanem a szakma felé, amit képviselnek. A 

megkérdezett cégvezetők túlnyomó többsége arra az eredményre jutott, hogy az Y generáció 

életében a munka sokkal kisebb szerepet kap, különösen figyelnek a munka-magánélet 

egyensúlyára. Az Y generáció képviselői már közel tíz éve jelen vannak a munkaerőpiacon, így a 

szervezetek nagy része már túllépett az ellenállás fázisán és elköteleződött a megértés felé. 

A generációs különbségekből adódó konfliktusos helyzetek nagyobb kihívás elé állítják a 

szervezeteket, mint az eddigiek. A szervezetek laposodása ismert folyamat, ennek következtében 

a különböző generációk képviselői szorosan egymás mellett dolgoznak, ami ahhoz vezet, hogy a 

különbségek mind inkább kiélesednek. 

A szerbiai vállalatnál is megfigyelhető, hogy akár 4 különböző generáció is együtt dolgozik, a 

több generációs munkaerő sokszínűvé teszi a céget és a csapatot, a kollégák inspirálhatják 

egymást, ami a vállalat sikerességének egyik fő eleme. Mindenkinek megvan a maga egyedi 

perspektívája, munkatapasztalata, erőssége, amelyek alapján értékes tagja a cégnek A 

térségünkben több olyan főleg családi vállalkozás működik, ahol éppen generációváltás 

történik. Belátásaink alapján sikeres vállalkozásokról van szó, amelyet az előző generáció épített 

fel. Átadva a tapasztalatokat az új generációnak, továbbá a fiatalabb generáció folyamatos 

oktatásokon szerzett tapasztalata, a szemléletváltás, az új ötletek mind hozzájárulnak a cégek 

még eredményesebb ügyviteléhez. 

Ma a digitális világ gyermekei az úgynevezett Z generáció – ők a világ első globális nemzedéke. 

Számukra evidens a gyors információáramlás és annak befogadása, amit máshogy dolgoznak 
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fel, így másképp is gondolkodnak, mint az X vagy az Y generáció tagjai. Ez az a generáció, aki 

nagy változásokat indíthat el a vállalatok életében, működésében. 

Azonban alkalmanként jelentkezhet egy kommunikációs szakadék, amikor az idősebb generáció 

tagjai hajlamosak túlértékelni érdemeiket a családi vállalkozás vezetésében és úgy gondolják, 

gyerekeik nem lesznek képesek olyan jól helytállni, mint ők. 

 

Vezetői személyes és szervezeti önismeret és cégismeret léte vagy hiánya  
 

Partnereink felülvizsgálata során, fókuszálva a vezetői ismeretekre a cég értékek, érdekek 

mentén azt tapasztaltuk – és ők is erről számoltak be - hogy a legfontosabb az önazonosság. A 

vezető személyisége hatással van az általa vezetett munkahely légkörére, a dolgozók 

teljesítményére, önértékelésére, olykor a magánéletükre is. Tapasztalataink szerint a szervezeti 

kultúra nagyban függ a vezető által képviselt elvektől, megnyilvánulásoktól, megjelenéstől. A 

szakmai tudás, a jártasság, az előrelátás és a jövőkép mind hatással van a teljes vállalkozásra. 

Tisztában kell lennie a saját képességeivel, időnként külső tanácsadó segítségét kell kérnie egy 

objektív véleményalkotáshoz, amely alapján eldönthető, milyen vezetői képességeket kell 

erősítenie úgy, hogy közben a csapat is erősödjön. El kell fogadnia és figyelnie kell a környezeti 

visszajelzésekre. A cég sikeressége a közös érdek megfogalmazásán, elfogadtatásán és elérésén 

múlik. A csapatnak egységesen erősnek és határozottnak kell lennie, ehhez egy határozott, 

stabil légkört biztosító vezető kell. Fel kell mérnie a cégen belüli értékeket, kezelni kell a kialakult 

konfliktusokat. A cégvezető feladta megteremteni azt a cégkultúrát, ahol az alkalmazottak 

megértik és elfogadják a vezető cégért tett erőfeszítéseit, ezt támogatják a munkájukkal, s 

egyúttal a cég fejlődéséhez is hozzájárulnak, elkerülve a 'csak a kötelezőt' gyakorlatát. A 

folyamatos kommunikáció az egyik kulcs, és egyetértettek abban, hogy az egyének közötti nyílt, 

egyenes adatcserén és elfogadáson és nem pedig az egyoldalú adatközlésen van a hangsúly 

A szerbiai tapasztalatok azt mutatják, hogy az új technikai eszközök segítségével az egyén sokkal 

hatékonyabban és önállóbban dolgozhat, mint korábban. Sok információhoz férhet hozzá, 

közvetlenül, gyorsabban és könnyebben tanulhat, nincs helyhez és időhöz kötve. Az egyén 

egyre szorosabban kötődik a feladatához és az információs rendszerhez, és egyre kevésbé a 

vezetési hierarchiához. 
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8. Jogszabályi ismeretek hiánya és nem alkalmazása, ebből 

adódóan büntethetőség és /vagy károkozás veszélye 
 

Környezetvédelem, környezeti kockázatok 
 

Az Európai Unióban kiemelt szerepet kaptak azok az irányelvek, melyek a környezeti 

kockázatelemzést kiemelt helyen kezelik. Az uniós irányelvekben a környezeti kockázatelemzés 

területén kiemelt jelentőséggel bír az egyes eljárások, módszerek harmonizációja. 

Magyarország uniós csatlakozásával számos rendelet, és irányelv került adoptálásra, melyeknek 

kormányrendeletek adják meg a törvényi alkalmazás hátterét. 

Az Európai Uniós irányelvek, határozatok világosan körülírják az egyes környezetre veszélyes 

anyagokkal, eljárásokkal kapcsolatos eljárási rendet, megfogalmazzák a környezeti kockázatok 

elemzésének lényegi elemeit, illetve a környezeti kockázatok becslésére, környezeti 

kockázatmenedzsment rendszerek bevezetésének, alkalmazásának irányait. Ezen irányelvek 

adnak iránymutatást a vállalatok számára a környezeti kockázatok kezelésére. Az irányelvek, és 

rendeletek segítségével az irreverzibilis környezetkárosítások elkerülése, illetve a vállalatok 

kockázati tényezőinek beazonosítása, kezelése válik lehetővé. 

A vállalatok környezettudatos irányításának fejlődése hatalmas fejlődésnek indult a huszadik 

század végén. Az 1980-as években néhány nagyobb cég elkezdte a környezeti szempontokat is 

figyelembe venni a napi működési folyamatai során, de ezen időszakban a kisebb szervezetekre 

ez még nem volt jellemző. Napjainkban a klímaváltozás, és a magas karbonkibocsátású 

gazdaság igen nagy kihívás elé állítja a gazdálkodó szervezeteket, és a döntéshozókat egyaránt. 

A környezetvédelmi szabályozórendszerek egyre bonyolultabb struktúrája, a kötelezések és 

környezetvédelmi megfeleltetések a vállalati irányításon belül, a humán erőforrás, logisztikai, 

vagy pénzügyi feladatok minél hatékonyabb teljesítéséhez hasonlóan, a vállalati 

környezetvédelmi feladatok ellátásához is gyakran menedzsment rendszerek alkalmazását 

követelik meg. A környezet állapotának javítása, az egészség védelme iránti igény egyre jobban 

nő. Az érdekelt felek számára is egyre nagyobb jelentőségűvé válik a szervezetek 

tevékenységeinek környezetre gyakorolt hatásai. A szervezeteknek tehát egyre nagyobb 

figyelmet kell fordítaniuk tevékenységeik környezeti hatásainak kézbentartására csak azért, 

hogy piaci helyzetük ne romoljon. 

 

Jogszabályi ismeretek hiánya  

 

A vállalati célok pontos és alapos kidolgozása és a szervezetben történő kommunikálása, az e 

célokhoz igazított politikák és stratégiák kidolgozása, az ezek ellátására rendelt erőforrások 
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mennyiségének és milyenségének meghatározása, valamint a végrehajtás hatékonyságának 

ellenőrzése tipikusan menedzsment feladat. De mostanában egyre gyakrabban hallani a 

partner vállalkozásaink életében a compliance, illetve a compliance management kifejezéseket, 

sokszor azonban a társaságok nincsenek tisztában ezeknek a fogalmaknak a jelentésével, 

tartalmával, valamint a társaság működésében betöltött szerepével. A compliance 

management, mint tevékenység az utóbbi évtizedekben terjedt el a vállalkozások életében, 

célja annak biztosítása, hogy egy adott vállalkozás működése megfeleljen a rá irányadó 

valamennyi szabálynak. A vállalkozás szabályoknak megfelelő működése – a szabályok 

megsértéséből eredő következmények elkerülése mellett – a vállalkozás jó hírnevének védelmét 

is szolgálja és elősegítheti az üzleti partnerek általi megbecsülését, valamint ezáltali fejlődését. 

Szerbiai vonatkozásban a statisztikai adatok azt mutatják, hogy míg 2015 kezdetén 20 % 

közelében volt a munkanélküliségi ráta, ma már alig haladja meg a 10 % -ot.  Ez igen kedvező 

trendet jelent, de tudni kell azt, hogy ehhez nagyban hozzájárult az is, hogy jelentősen megnőtt 

a külföldön munkát vállalók száma. Ugyanakkor (vagy sokban éppen ezért), sok területen már 

jelentős munkaerőhiány tapasztalható. 

A munkaadók bizonyos esetekben bejelentetlenül dolgoztatják egyes munkásaikat, erről 

azonban értelemszerűen nem állnak rendelkezésre adatok. Ez mindenképpen egy 

büntethetőségi kockázatot jelent a munkaadó részére. 

Ennél gyakrabban jelentkező szabálytalanság, hogy az alkalmazottakat bérminimumon jelentik 

be a költségek csökkentése céljából.   

Még kevés cégben tesznek jelentős intézkedéseket az alkalmazottak egészségvédelme 

érdekében a kötelező munkavédelmi intézkedésen kívül. Nem kevés helyen még ez utóbbival 

is akad gond, de azért van, ahol már látják, hogy az egészséges, megelégedett alkalmazott a cég 

eredményes munkájának egyik legfontosabb tényezője. Remélhetőleg ezek száma növekvőben 

van, ha most még nem is képeznek jelentős százalékot. 

A munkavédelmi szabályok Szerbiában is elég részletekbe menően kidolgozottak. Mivel 

bármikor előfordulhat ellenőrzés, a munkaadók általában igyekeznek betartani és betartatni a 

szabályokat, habár még aránylag sok cégnél ezt lazán kezelik. Ha elő is vannak írva a szabályok, 

azok betartását a vezetők még sok helyen nem ellenőrzik megfelelően, illetve nem 

szankcionálják a nem-betartást. Vannak viszont szép számmal olyan cégek is melyek igen 

szigorúan vesznek minden részletet ezen a téren, habár ezek még biztosan kisebbségben 

vannak. 

 

Termékek forgalomba hozatalával kapcsolatos kockázatok 

 

Globalizáció egyik következménye az áruk szabad kereskedelme. A globalizáció kezdetben 

elsősorban az árupiacok mélyülő integráltságát jelentette, a következő lépcső a pénz- és 

tőkepiacok egyre szorosabbá váló kapcsolatrendszere volt. Elmondható, hogy elsődlegesen a 

gyártó az a piaci szereplő, aki már a forgalomba hozatal előtt köteles a termékét biztonságosan 
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kialakítani, megfelelő címkével, jelölésekkel és dokumentumokkal ellátni. Az importőr csak a 

törvényben és a jogszabályokban meghatározott követelmények megfelelő terméket hozhat 

forgalomba. A forgalmazó a termék forgalmazása előtt köteles meggyőződni arról, hogy a 

gyártó elvégezte a megfelelőségértékelési eljárást, a terméken elhelyezte a jogszabály által 

előírt megfelelőségi jelölést és egyéb jelöléseket, stb. 

Partnereink körében végzett felmérések rámutatnak, hogy kevés ismerettel rendelkeznek a 

hazai vállalkozások a CE jelölés feltüntetésére kötelezett termékek körét illetően, melyet az új 

megközelítésű EU-s irányelvek és rendeletek határozzák meg. A közösségi harmonizációs 

jogszabályok meghatározzák azon termékek körét, amelyek kizárólag CE megfelelőségi 

jelöléssel ellátva hozhatók forgalomba. 

A CE megfelelőségi jelöléssel a gyártó azt jelzi, hogy a termék megfelel azon közösségi 

harmonizációs jogszabályokban rögzített követelményeknek, amelyek a jelölés alkalmazását 

előírják. 
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9. Szervezeti kockázatok felmérése – lehetőségek azonosítása és 

cselekvés  
 

Kockázatértékelés a magyarországi szervezeteknél 
 

Jellemzően a vállalkozások 25-30 %-a felel meg maximálisan és folyamatosan a 

menedzsmentrendszer követelményeinek. Ezt legfőképpen az igazolja, hogy menedzsment 

magának vallja a szabvány ajánlásait és ez a tanúsítások során bemutatásra kerül. Az ilyen 

vezetőkre az a jellemző, hogy nem áll meg ezen a megfelelőségi szinten, hanem újabb 

finomításokat visz véghez a szervezetben.  

 

Mit csinál jól az ilyen szervezet? 

Alapvetően tudja, hogy hová akar eljutni, ennek érdekében célokat tűz ki, stratégiát készít, 

ehhez operatívan tervez és kialakítja a megfigyelő-és ösztönző-rendszert. 

Legalább éves szinten kockázatértékelést készít, aminek alapja, a környezetének az értékelése 

az érdekeltek bevonásával. Ezalatt a jogi/hatósági előírások, földrajzi, kulturális és üzleti 

szereplők értendők, azaz az un. érdekeltek.  

Érthető és világos az értékteremtő folyamata, akár szolgáltatást vagy termelést végez, igény, 

hogy megfelelő szinten dokumentáltan szabályozott és akár szoftver által nyomon követhető 

legyen.  

Kiemelten fontos a szakmai folyamatok szabályozottsága - kezdete, vége, kapcsolódások, 

résztvevők feladatai, ellenőrzések, mérések, hibák feltárása és javítása, megelőzés a jövőre 

nézve, visszacsatolások és elemzések. 

Ismert és világos legyen a többi folyamat kapcsolódása és kockázata. 

A vezető ismeri és tervezi az erőforrásait pénzügyi és személyzeti - kompetencia és 

foglalkoztatás szempontjából is, de kiemelten figyeli az ingatlan és eszközparkot is, az IT 

eszközöket, szoftvereket és ehhez kapcsolódó változásokat is.  

A menedzsment fontos és egyik kiemelt feladata az alvállalkozásba kitett folyamatok, feladatok 

ellenőrzése.  

Kockázatértékelésre alkalmas az „erős és gyenge pontok, lehetőségek és fenyegetések elemzése” 

mert kiemelten fontos, hogy felismerjük azokat, a helyzeteket, amely beavatkozást igényelnek a 

stratégiába, a rendszerbe, a folyamatokba, a környezeti tényezőkbe és akár a személyzetbe is.  

Most a digitalizáció korában élünk, a szoftverek átrendezik a vállalatirányítást, a 

menedzsmentet is. Mindenre van, vagy lesz program, adattömeg, összehasonlító elemzés. Ne 

felejtsük el, hogy az kockázatkezelést, az értékelést és a stratégia alkotást azért emberek végzik. 

Tehát felértékelődik az ember. Ennek érdekében növekszik a magatartástudomány kutatása, 

képzése. Az évek során bebizonyosodott, hogy a versenyképességben a vállalkozások közötti 

legfőbb megkülönböztető tényező a menedzsment-tudás, az emberi képesség.  
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Az irányítási rendszerek, mint menedzsment eszközök a vezetők számára, aki tudja és 

alkalmazza, ott rend van, működik a tervezés, szabályozás és ellenőrzés, hibák javítása, 

elemzése, visszacsatolás és nagyfokú az érdekelt felek iránti megfelelés igénye is.  

Ezekből kiindulva gyűjtöttük össze, hogy a vállalkozások vezetőinek milyen irányú és típusú 

igényei vannak, amelyek segítenék őket, másképp kifejezve melyek a kockázati és gátló 

tényezők, hogy sikeresebbek legyenek. 

 

Szervezeti kockázatok felmérése Szerbiai szervezeteknél 

 

A vezetői cél és eszközrendszer tekintetében nagy szórást mutatnak a szerbiai vállalatok. Pl. a 

multik cégeinél és a külföldi beruházásokból létrejött szerbiai cégeknél általában jó minőségben 

alkalmazott a vezetői cél és eszközrendszer. Ugyanakkor, a cégek többségénél, különösen a kkv-

k körében még igen sok kívánni valót hagy maga után a célok meghatározása és elérésük 

eszközrendszerének alkalmazása. Nagyon sokszor a cél csak bizonyos bevétel elérésének 

tervezésében merül ki, ami mögött sokszor nincs jelen a szükséges feltételek elérésének 

részletes tervezése, ami nélkül viszont az elfogadott cél elérése is bizonytalanná válik. A 

marketing technikák és a pénzügyi elemzések és controlling módszerek alkalmazása sokszor 

nem elégséges, ami által a kockázatok is nőnek. 

Erőforrások tekintetében - nagy átlagban - a szerbiai cégek mindenképpen hátrányos 

helyzetben vannak a fejlett országok vállalataihoz viszonyítva. Itt is vannak kivételek és nagyon 

jól felszerelt, fejlett és stabil technológiával működő cégek is, de ezek jelentős kisebbségben 

vannak. A cégek nagyobb részénél az alkalmazott technológiák nem eléggé fejlettek, elég 

messze vannak a világ élvonalától. Persze, azért a működéshez szükséges erőforrások általában 

rendelkezésre állnak, olyan szinten, ami a szerbiai piaci és más feltételek között kielégítő lehet. 

Saját szabadalmakkal rendelkező cégek jelentős kivételt képeznek. Az elhúzódó délszláv válság, 

majd a világgazdaságot is sújtó válság sok esetben hátráltatta a szükséges beruházások 

kivitelezését, így sok helyen elavult technológiákat alkalmaznak és elavult termékeket is 

gyártanak. A hazai szükségleteknek ez azonban elég gyakran megfelel, bár a piac nyitottsága 

ma már ennek mind szűkebb határokat szab.  

Licencek alkalmazása, pl. bizonyos termékek gyártására, előfordulnak, de nem nagy számban. 

Ezek általában fejlettebb, jobb minőségű termékek gyártását feltételezik, mint az itteni átlag, 

de azért nem képesek megfelelő szintre hozni a piacon kínált termékek minőségét. 

A cégek általában eredetvédett, engedélyezett szoftvereket alkalmaznak, ezen a téren jelentős 

haladás tapasztalható az elmúlt években. A több évvel előbbi helyzethez képest jelentős 

ellenőrzések tapasztalhatók.  

A szerbiai cégek többségénél elmondható, hogy a személyzeti munkák nem találhatók a 

legfontosabbnak tartott munkák között, minek következtében aztán az eredmények sem 

olyanok, mint amilyen elvárható lenne, ha a cél a fejlett országok vállalataihoz való felzárkózás, 

kivételt képeznek ez alól a multik cégei és külföldi beruházók által alapított cégek. Persze, a 
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színvonal nem biztosítható csak a személyzeti munkák magasabb értékelésével, hanem sok és 

jól célzott képzés szükséges ahhoz, hogy a személyzeti munkák vezetése elérje az elvárt szintet. 

Az alkalmazottak sok tekintetben elérik a szükséges és a kívánt szakmai színvonalat, habár 

ugyanakkor szintén sok esetben előfordul, hogy még hiányos képzettséggel rendelkeznek, 

különösen a fejlett technológiák alkalmazása terén. Ez bizonyos fokig a működő képzési 

rendszer „számlájára írható”. Azonban ugyanakkor ezen a téren is tapasztalható fejlődés, mind 

több helyen és mind több képzésben alkalmazzák a duális oktatást, mint a munkába lépők 

megfelelő tudásának garanciáját. 

A megbízott munkatársak kompetenciái sokban függnek a vezető által támasztott igényektől és 

nem utolsó sorban a vezető képességeitől, hogy megfelelő tudású munkatársakat, vagy 

legalább képzéssel megfelelő tudás elsajátítására képes munkatársakat biztosítson. Ezen a 

téren is van még elég sok pótolni való. 

Az alvállalkozó cégek széles skálán mozognak. Legjobb, ha kialakul egy relatív állandó 

együttműködés, ami megfelelő esetben a bizalom kiépítését is hozza. Az alvállalkozók esetleges 

gyakori váltása elég sok kockázatot rejt magában, mert azért még sok esetben előfordulnak 

különféle hiányosságok: minőségi problémák, vezetői gyengeség, határidők gyakori csúszása, 

fegyelmezetlenség vagy a tudás és/vagy a gyakorlat hiányosságai. 
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10. Összegzés 
 

Ahhoz, hogy egy szervezet kitűnjön a kkv szektorban, érdemes egy lépéssel a többiek előtt 

járnia: a cégtervezés, az ügyféladatok kezelése, az üzleti terv elkészítése, a versenytársak 

ismerete és a pénzügyek pontos átlátása, a kockázatok és lehetőség rendszerszintű ismerete 

kiemelkedően fontos egy sikeres vállalkozás életében. 

Tisztában kell lenni azzal, hogyan és miért fontos kialakítani a szervezet saját cégfilozófiáját 

annak érdekében, hogy egyedi legyen a piacon és az eredményeit növelje. Az üzleti 

hatékonyság érdekében célszerű a CRM rendszer bevezetése a munkafolyamatokba, így azokat, 

valamint az adatok védelmét és a céges kommunikációt nagyban egyszerűsíteni lehet. 

A vállalkozások tudatos tervezése és fejlesztése lehet a siker kulcsa, anélkül a fejlődés nem 

garantált, inkább csak egy megszokott, stagnált állapotot teremt a cégek számára.  

Épp ezért fontos, hogy tegyünk ez ellen és előre gondolkodjunk az üzleti döntéseket és 

tervezeteket tekintve, így lehetséges a fellendülés, a növekedés és a szintlépés a vállalkozások 

számára. 

A partnerek személyes visszajelzései, valamint a témában tartott workshop visszacsatolásai 

során azt tapasztaltuk, hogy a következő típusú képzésekre van a továbbiakban igény 

- vállalati és üzletági stratégia tervezés 

- CE jelölés 

- vezetői kommunikáció. 

- cégek kommunikációs és marketing tevékenységének fejlesztése 

- a jövő cégének szervezete, humán erőforrás kockázata 

- digitális fejlődés, informatikai kockázatok. 

Az automatizálást, a robotikát a nemzetközi trendeknek megfelelően – bár még kisebb 

mértékben – a térségi vállalatok körében is érdeklődés övezi. Arra, hogy ezekkel a 

lehetőségekkel jobban megismerkedjenek a cégvezetők, jó lehetőség a határ mindkét oldalán, 

a térségben megjelenő és ezzel a témában foglalkozó bemutató helyek kialakítása. 
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