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Témafelvetés
• GYORSAN VÁLTOZÓ, ÖSSZETETT,  KISZÁMÍTHATATLAN, VUCA KÖRNYEZET

• Volatility – volatilitás: „változás is változik”, lerövidülnek a változási ciklusok; egyre több 
kiszámíthatatlan, a valószínűségi várakozásokba nem illő esemény, a „fekete hattyú” és wild
card esemény (alacsony valószínűségű, de nagy hatású)

• Uncertainty (unpredictability) - növekvő bizonytalanság: Bár rengeteg (túl sok) az információ, 
nincs elég idő, és megfelelő mód a változások előre jelzésére, a várható események, és ezek nincs elég idő, és megfelelő mód a változások előre jelzésére, a várható események, és ezek 
kockázatainak modellezésére

• Complexity – komplexitás:megoldásra hatással lévő tényezők megsokszorozódása, egyre több 
„fuzzy” probléma, 

• Ambiguity- ambivalens, félreérthető, két- (vagy több) értelmű helyzetek

• WILD CARD MENEDZSMENT: FELISMERNI ÉS FELKÉSZÜLNI A VÁRTALAN ESEMÉNYEKRE(?) 
 SZERVEZETI RUGALMASSÁG, SZERVEZETI IMPROVIZÁCIÓ

• A VUCA környezetben kulcsfontosságú a változások szükségességének felismerésére és a 
rugalmas, gyors változások megvalósítására való képesség, a bizonytalanságkezelés, a 
kreativitás, folyamatos változás, tanulás.

• VÁLLALKOZÁSOKKAL SZEMBENI KÖVETELMÉNY: GYORS, RUGALMAS VÁLTOZÁS, 
FEJLŐDÉS, TANULÁS   INNOVÁCIÓ, KOCKÁZATVÁLLALÁS



Témafelvetés
• Korunk változékony, bizonytalan, komplex és többértelmű környezetében a vezetők 

állandóan előre nem várt akadályokkal találkoznak.

• A változásokra való felkészülés és azok hatékony kezelése az egyik legkritikusabb 
kihívás, amellyel napjainkban a vezetők szembesülnek.

• A változás a fejlődési folyamat természetes része, de rengeteg bizonytalansággal jár. • A változás a fejlődési folyamat természetes része, de rengeteg bizonytalansággal jár. 
Kevés a kapaszkodó, ami különféle félelmekhez, szorongáshoz, a változással szembeni 
ellenálláshoz vezethet. 

• Az állandó bizonytalanság és változáskezelés fáradtságos, félelmetes és kimerítő lehet, 
az irányítás elvesztését eredményezheti. 

• A 21. SZÁZADI VEZETÉS FOLYAMATOS VADVÍZI EVEZÉS

• Kell-e stratégia? Stratégia alkotás lehetséges-e egyáltalán? 
• Milyen részletességű, kidolgozottságú stratégiát készítsünk? 

• Milyen időtávra készüljünk?

• Mire fókuszáljunk? 
• Hogyan dolgozzunk? (Analitikus, elemző, vízesés jellegű v. agilis, intuitív módszerek?)



A VUCA környezetben a vezető talán  legfontosabb képessége a bizonytalanság elfogadása,  
tudatosítása, a kockázatvállalás, megismerés, kipróbálás, változás és tanulás képessége. 

1. TUDATOSÍTÁS, ELFOGADÁS. („Embrace uncertainty. Permanent whitewater is the new normal.”) 

„You can’t control whitewater. Go with 
the flow” (Gustavo Razetti)

1. TUDATOSÍTÁS, ELFOGADÁS. („Embrace uncertainty. Permanent whitewater is the new normal.”) 
Fogadd el, hogy a bizonytalanság nem ideiglenes, hanem folyamatosan fennmarad, állandó, ma 
már ez a „normális” 

2. MEGFIGYELÉS,  ELEMZÉS, ÉRTÉKELÉS  + INTUÍCIÓ („Read the waters.”) 
A vadvízi evezés, a zuhatagba ugrás izgalmas, de kockázatos. Mielőtt beleugrasz figyeld meg és 
vedd észre a káoszban felismerhető  stabil mintázatokat. Tanulj meg „olvasni a vizekből”, 
amennyire csak lehet!

3. KIPRÓBÁLÁS, KISÉRLETEZÉS, JÁTÉK, GYAKOROLÁS, HIBÁKBÓL TANULÁS. („Play.”) 
Szerezz tapasztalatot először biztonságosabb vizeken, ott „ess a vízbe” mielőtt  a veszélyesebb 
vizekre ugranál. Gyakorold az árral szembeni evezést, és utána csak ússz az árral.



• Helyzetelemzés (Rosszul strukturált problémahelyzetek): Korlátozo  racionalitás    →  Elemzés +  intuíciók; Értelem 
és érzelem? Kreatív alkotótechnikák

• Környezet: „vizek és szelek”
• Belső adottságok: „hajó és a személyzet”
• Versenytársak, helyettesítő termékek: „más hajók és járművek”

“Semmilyen szél sem kedvez annak, aki 
nem tudja, melyik kikötőbe tart.” (Seneca)

• Versenytársak, helyettesítő termékek: „más hajók és járművek”
• Hol hajózzunk? Blue oceans v. Red oceans
• Kiknek (stake holderek) és milyen értéket nyújtsunk?  Design thinking
• Jövőkép, célok, értékek meghatározása
• Mik az alapvető képességeink? Fenntartható versenyelőnyeink?

• Fogyasztók igényei, elvárásai
• VUCA világ kihívásai

• Célok egyensúlya, egészséges, örömteli szervezet
• Folyamatosan megújuló, változó, tanuló, fejlődő szervezet
• Kockázatok és azok kezelése

• További kérdések:
• Mikor változunk? Külső kényszer,  Nem fenntartható tovább, ami van, Nagyon vonzó jövőkép
• Változás? Változáshoz való viszony?



Stratégia
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Stratégia
• A stratégia hadművészet. A hadviselés, a háború megnyerésének művészete, az 

egymással harcoló, egymást legyőzni kívánó hadseregek viselkedésére, a seregek 
mozgatására és ellátására szolgáló célok és módszerek

• A stratégia a hosszú távú célok meghatározása, az ehhez szükséges módszerek
adaptálása és az erőforrások biztosítása (Chandler,1963)

• A stratégia a döntések sorozatára jellemző magatartás (Mintzberg, 2007) – lehet 
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• A stratégia a döntések sorozatára jellemző magatartás (Mintzberg, 2007) – lehet 
szándékolt és realizált

• A stratégia a kulcsképességek és - kompetenciák hasznosítása fenntartható a 
versenyelőny létrehozása érdekében (Vörös, 2010)

• A stratégia irányt mutat a vállalkozás számára, hogyan válasszon a folyamatos működés 
során. A stratégia az üzleti kockázat csökkentésének és a veszélyek elhárításának 
eszköze.



Stratégia
A vállalati működés vezérfonala
• rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzéseit,
• meghatározza a célok megvalósulásához szükséges 

8

• meghatározza a célok megvalósulásához szükséges 
erőforrásokat, valamint

• a leglényegesebb fejlesztési akciókat.

• A stratégia a versenyképesség fenntartásának és erősítésének 
eszköze. A gazdasági evolúció arra kényszeríti a vállalkozásokat, 
hogy folyamatosan kutassanak a versenyelőny forrásai után 
(Motta, 2007). 



Sikeres vállalatok jellemzői 
(Schmuck, 2012)

• Stratégiai összhang (belső működés, vállalati és funkcionális stratégiák, 
környezeti kihívások, változások, versenytársak lépései, rendszeres 
felülvizsgálat és változtatás).

• Vevőközpontúság (fogyasztói szükségletek felmérése, minél teljesebb • Vevőközpontúság (fogyasztói szükségletek felmérése, minél teljesebb 
kielégítése, befolyásolása)

• Hatékonyság és folyamatos hatékonyságnövelés
• Innováció (termék, szolgáltatás, működés)
• Alapvető képességek kiépítése, kiaknázása, folyamatos fejlesztése
• Változásra való képesség
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A stratégia alkotás fejlődésének modelljei 
(Volberda 1992 in: Gáspár, 2015)

Klasszikus 
Lineáris modell 

Adaptív modell Interpretativ modell 

Stratégia jellege Tervezési stratégiák Felkészültségi, alkalmazkodó 
stratégia 

Környezet függő stratégiák 

Központi kérdés Melyik irányba 
módosítsuk a vállalat 
pozícióját a 

Hogyan alakítsuk a vállalat 
erőforrásait úgy, hogy 
hatékony válaszokat 

Hogyan értelmezzük 
tevékenységünket a 
stakeholderek számára? pozícióját a 

környezetben? 
hatékony válaszokat 
adhassunk a váratlan 
változásokra? 

stakeholderek számára? 

Stratégiaalkotás 
és megvalósítás 
folyamata 

A stratégiaalkotást 
követi a stratégia 
megvalósítása. 

Egy időben zajlik a 
stratégiaalkotás és 
megvalósítás. 

Egy időben zajlik a 
stratégiaalkotás és 
megvalósítás. 

Problématerület Hosszú távú tervek 
alkotása. 

Szervezeti képességek 
fejlesztése. 

A közös jelentés- és 
értelemadás folyamatának 
kialakítása, fenntartása. 

Módszerek Hosszú távú tervezés, 
SWOT analízis. 

Technológiai, strukturális és 
kulturális változókat is 
figyelembe vevő 
szervezettervezés. 

Szervezeti kultúra 
„menedzselése”, fókuszban 
az értékek, szimbólumok 
és a nyelv szerepe. 

Szervezeti 
rugalmasság 

A menedzsment azon 
képessége, hogy 
gyors fejlesztési 
terveket dolgozzon ki. 

A szervezet képessége arra, 
hogy a spontán módon 
felbukkanó stratégiákat 
kezelje. 

A szervezet képzelőereje, 
stratégiai 
kezdeményezések 10



Stratégiai iskolák logikái (Gáspár, 2015)

Központi logika Jellemzők – stratégia 
értelmezések 

Jövő értelmezés –
Foresight 
kapcsolódások 

Érintettek azonosítása, 
bevonása  

Pozicionálás 
(Positioning logic) 

Stabil, védhető piaci pozíció keresése,
ahol átlag feletti járadék realizálható.
Belépési korlátok állítása. Deduktív,
analitikus

Előre jelezhető,
tervezhető, a jelenben
megismerhető

Tulajdonos kiemelt szerepe, 
vállalatkormányzás 
(corporate governance - szűk 
értelmezés) 

Képességek 
Kialakítása,  
fejlesztése 

Egyedi erőforrások biztosítják a
fenntartható versenyelőnyt. Relatíve
stabil verseny, amely az erőforrás-
kombinációk hosszú-távú

Vízióalkotás a vállalat 
alapvető képessége 
lehet; alkalmazkodás a 

Alkalmazottak szerepe, 
tudása, képességének 
fejlesztése is megjelenik fejlesztése 

(Capability building 
logic) 

kombinációk hosszú-távú
jövedelmezőségét biztosítja.
Az képességek fejlesztésének 
„útvonal-függősége” 

lehet; alkalmazkodás a 
jövőbeli folyamatokhoz, 
inkrementalista
változások, gyakran a 
múlt extrapolálása (Major 
et. al. 2001) 

fejlesztése is megjelenik 

Gyorsan változó 
környezet (High 
velocity,  
Hypercompetition 
logic) 

Időszakos előnyök szerezhetőek. 
Az állandó megszakítások jelentik a
versenyelőnyt. A képességek és
termékek fejlesztése, állandó megújítása
létkérdés.

Bizonytalanság,
kockázatok felismerése
és kezelése
(Courtney 2001)  

Fogyasztói igények tudatos 
becsatornázása 

Komplex rendszerek 
(Complexity logic) 

Bizonytalan stratégia a pozitív és negatív
visszajelzések komplex rendszerében.
Kölcsönös egymásrautaltság, szimbiózis,
együttes fejlődés és kellő diverzifikáció az
egészséges rendszer és együttélés
alapja.
Az egészséges rendszer kulcsfontosságú
a versenyelőny szempontjából egy
bizonytalan, instabil világban.

Foresight, mint 
navigáció és 
találékonyság  (Cunha
2004) 

Stakeholder management, 
stakeholder engagement, 
vállalatkormányzás (tág 
értelmezése) 
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A STRATÉGIA ALKOTÁS KLASSZIKUS FOLYAMATA
KÖRNYEZET ELEMZÉS

KÜLSŐ KÖRNYEZET
- ELEMEI (PEST)
- JELLEGE 

STABIL/DINAMIKUS
EGYSZERŰ/KOMPLEX
TURBULENS
VUCA

BELSŐ KÖRNYEZET
- ALAPVETŐ KÉPESSÉGEK
- FIZIKAI ERŐFORRÁSOK
- PÉNZÜGYI ERŐFORRÁSOK
- EMBERI ERŐFORRÁSOK, 

SZERVEZETI, VEZETÉSI TÉNYEZŐK

VERSENYHELYZET
ÁGAZAT, PIAC

- PORTERI MODELL
- PORTFOLIÓ ELEMZÉS
- VERSENYTÉNYEZŐK 
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VUCA
SZERVEZETI, VEZETÉSI TÉNYEZŐK

SWOT ELEMZÉS

JÖVŐKÉP, KÜLDETÉS

ALAPVETŐ ÜZLETI, PIACI STRATÉGIA

PIACI, ÜZLETI STRATÉGIAI CÉLOK FUNKCIONÁLIS TERÜLETEK STRATÉGIÁI, 
CÉLJAI



• Rosszul strukturált problémahelyzetek →  Korlátozo  racionalitás
• Elemzés +  intuíciók; Értelem és érzelem
• Kreatív alkotótechnikák
• Területei

• Környezet: „vizek és szelek”
• PEST 

Helyzetelemzés

• PEST 
• Versenytársak, helyettesítő termékek: „más hajók és járművek”

• Porter
• Portfolió elemzés

• Belső adottságok: „hajó és a személyzet”
• 8 S modell

• SWOT
• Belső, befolyásolható tényezők

• Strenghts
• Weaknesses

• Külső, kevéssé befolyásolható tényezők
• Opportunities
• Threats



Környezet elemzés módszerei

P Politikai

Törvényhozás, parlament működése (versenytörvények, önkormányzati törvények, környezetvédelmi 
törvények, külföldiek befektetését szabályozó törvények)
Adópolitika
Kormányzati stabilitás, struktúra, szabályozás
Nyomást gyakorló csoportok tevékenysége
Átláthatóság, stabilitás, korrupció
Gazdasági ciklusok, GNP és GDP trendjei,
Pénzpiacok, Hitelezés, Kamatszint, Infláció
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E Gazdasági

Pénzpiacok, Hitelezés, Kamatszint, Infláció
Foglalkoztatás alakulása, Munkanélküliség, elkölthető jövedelem
Felhalmozás aránya
Külkereskedelmi kiadások mértéke
Energiaárak és szabályozásuk
Egyéb árak alakulása
Infrastruktúra fejlesztése

S Társadalmi / 
kulturális

Demográfiai jellemzők, tendenciák (iskolázottság, a generációk attitűdök, közösségi egészségügyi és 
társadalmi mobilitás, környezettudatosság , vallási csoportok,…)
Régiók közötti különbségek.
Életstílust meghatározó tényezők
Egyes társadalmi csoportok életmódbeli eltérései
A munkához és szabadidőhöz való viszony
Meghatározó véleményformáló csoportok

T Technikai

Kormányzati K+F, műszaki fejlesztési politika
Technikai újítások és változások hangsúly a kutatáson
Az innovációk terjedése, felfelé és lefelé a termelési láncban
Társadalom innovativitása
Technológiai infrastruktúra



Versenyhelyzet elemzés 
Porter 5 tényezős modellje
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Portfolió elemzés  (pl. BCG mátrix)
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Belső adottságok - 8 S MODELL (McKinsey)
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SWOT elemzés
Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats

Strenghts Opportunities
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Weaknesses Threats



Jövőkép, küldetés, alapvető értékek
• JÖVŐKÉP: A szervezet által kívánt jövőbeni állapot. Milyenek leszünk a 

jövőben?
• Melyek a  vállalkozás alapvető képességei (amelyek hozzájárulnak a vevőknek  

nyújtott érték  megteremtéséhez és/vagy növeléséhez)?
• Milyen alapvető tevékenységekkel foglalkozzon a társaság?
• Kik számára nyújtson a társaság szolgáltatásokat, kik legyenek a vevők?

Mi a vevőknek nyújtott érték?
• Kik számára nyújtson a társaság szolgáltatásokat, kik legyenek a vevők?
• Mi a vevőknek nyújtott érték?
• Milyen pozíciót töltsön be a piacon a társaság?

• KÜLDETÉS: Mi végre vagyunk a földön? Miért létezünk? Miben hiszünk, és 
mi az, aminek a betartását mindenkitől elvárjuk? Lényege: értelem 
keresés. 

• Melyek a vállalati cselekvés vezérelvei (mik azok az értékek, amiben hiszünk, amik 
fontosak, mik a viselkedési  normák,)?

• Mi a vállalkozás  társadalmi szerepe,  felelőssége?
• Melyek a vállalkozáshoz kapcsolódó  érdekcsoportok? Stakeholder elemzés. 
• Milyen értéket nyújtunk nekik? Hogyan feleljen meg a vállalkozás a kapcsolódó  

érdekcsoportok elvárásainak ?



Stake holder elemzés
Melyek a kapcsolódó  
érdekcsoportok?
 Kormányzat 
 Intézmény fenntartó
 Olvasók

Mi az érdekcsoportok 
elvárása? Mi a számukra 
nyújtható érték ?
 ……
 ……

Hogyan feleljen meg az 
érdekcsoportok elvárásainak ?
 ……
 ……
 ……

 Dolgozók
 Társadalom
 Többi hasonló profillal működő   

intézmény, szervezet
 Együttműködő partnerek
….

 ……
 ……
 ……
 ……
 ……
 ……
 ……
 ……
 ……

 ……
 ……
 ……
 ……
 ……
 …… 
 ……
 ……



• Középpontban az ember, az emberek szükségletei, a fogyasztói élmény. 
• A módszer a fogyasztó, a vevő/stakeholder nézőpontjából vizsgálja, értékeli, 

fejleszti a vállalkozást, terméket, szolgáltatást.
• Emberközpontú gondolkodásmód, empatikus problémamegoldás.

Milyen értéket nyújtunk? 
Design Thinking

• Emberközpontú gondolkodásmód, empatikus problémamegoldás.
• Tudástölcsér

• Intuíció, heurisztika
• Analitikus elemzés, algoritmus
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Design thinking technikák
1. Definiálás/ Definition

• HMW (How might we- Hogyan tudnánk) kérdések – konkrétság   (ne túl széles, ne  túl szűk)
2. Kutatás/ Research 

• Perszonalizálás
• Interjúzás, megfigyelés (megfelelő kontextusban, megfelelő módon, jó kérdések)

3. Értelmezés /Interpretation
• Mind mapping• Mind mapping
• Empátia térkép
• Customer journey map
• Brainstorming, affinitás diagram
• 5 Miért, Cause-and-effect (Ishikawa v. Fisbone) diagram

4. Ötletelés /Idea generation
• Brainstorming, Brain dumps, Reverse brainstorming
• Value-proposition canvas,

5. Prototípus létrehozása/Prototyping
• Benchmarking
• Storyboard
• Prototyping

• Értékelés / Evaluation
• Interjú, fókuszcsoport, megfigyelés
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Empátia térkép
 Mit lát?
 Mit hall?
 Mit érez (pozitív és negatív)
 Mit mond?
 Mit tesz? Mit tesz?
 Mit gondol?
 Nyereségek? 
 Fájdalmak, veszteségek?



Egészséges, örömteli szervezet
Célok egyensúlya



Red v. Blue Ocean strategy
• Vörös óceánok (Red Oceans) - a jelenleg létező üzleti területek

• az üzleti kapcsolatok definiáltak és elfogadottak, s a versenyszabályok ismertek
• egyre nagyobb tömeg küzd, a profit és annak növelési lehetősége egyre 

mérsékeltebb
• A termékek elértéktelenednek, az egyre gyilkosabb verseny véresre festi az • A termékek elértéktelenednek, az egyre gyilkosabb verseny véresre festi az 

óceánt.

• Kék óceánok (Blue Oceans) - egy még érintetlen, korábban nem létező üzleti tér 
kialakítása 

• kereslet-létrehozás
• egy rendkívül profithozó növekedési lehetőség
• a verseny még irreleváns, mivel a játékszabályok még kialakításra várnak
• érték innováció 
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Red v. Blue Ocean strategy

Versenymentes piaci teret hoz létreA meglévő piaci térben versenyez

Jelentéktelenné teszi a versenytLegyőzi a konkurenciát
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Jelentéktelenné teszi a versenytLegyőzi a konkurenciát

Megteremti és meghódítja az
új keresletetKiaknázza a meglévő keresletet

Kitör az érték/költség
kompromisszumból

Érték/költség kompromisszumot 
köt

Piaci tevékenységeinek rendszerét a 
differenciálás vagy alacsony költség

stratégiai választásával hangolja össze 

Piaci tevékenységeinek rendszerét a 
differenciálás és az alacsony költség céljának

egyidejű követésével hangolja össze

W.C. Kim – R. Mauborgne 2005. 



Klasszikus, általános alapstratégiák (Porter)

Stratégiai előny:

a vásárló által érzékelt különlegesség alacsony költségpozíció
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Stratégiai célterület:

a teljes iparág Megkülönböztetés, 
differenciálás Átfogó költségvezető szerep

csak meghatározott 
szegmensek Összpontosítás, szegmentálás



• Védők (Defenders): többnyire olyan vállalatok, amelyek viszonylag stabil 
környezetben, szűk működési körben tevékenykednek, s ennek megfelelően 
stabil belső szervezeti formát és vezetési rendszert alkalmaznak. 

• Kutatók (Prospectors): a védőkkel ellentétes stratégiát követnek: legfőbb 

Stratégia típusok –
a környezethez viszonyulás szerint (Miles – Snow, 1978)

• Kutatók (Prospectors): a védőkkel ellentétes stratégiát követnek: legfőbb 
törekvésük, hogy kreatív és dinamikus környezetet teremtsenek saját maguk 
számára. 

• Elemzők (Analyzers): megkísérlik egyetlen szervezetbe összegyűjteni a védők 
és a kutatók stratégiájának erősségeit. Stabilitás, kiszámíthatóság + 
dinamizmus

• Reagálók (Reactors): nincs megfelelő válaszmechanizmusuk a környezeti 
kihívásokra, max reagálni képesek v. azt sem 

• Passzív/Aktív/Reaktív/Proaktív 
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Stratégia típusok 
A működési kör változtatásának iránya és dinamikája szerint 

• Csökkentés
• „Megnyirbálás” - az üzleti tevékenység szintjének csökkentése, a  hatékonyság növelése 

érdekében. 
• A legfőbb funkcionális döntések más vállalatnak történő átengedése, „fogoly vállalattá” • A legfőbb funkcionális döntések más vállalatnak történő átengedése, „fogoly vállalattá” 

válás, a tulajdonjog szempontjából azonban önálló marad. 
• A vállalat eladása 

• Stabilizálás – megfelelő helyzet esetében
• Növekedés 

• Belső növekedés: 
• A jelenlegi vagy a kifejlesztés alatt álló termékek által (termékkör bővítésével, 

változtatásával)
• Vertikális integráció erősítésével

• Külső növekedés: felvásárlások, beolvasztások, fúziók
• Kombinációs stratégia
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• Támadó
• Frontális: versenytárs erős pontjait támadja, akár többet is egy időben
• Oldaltámadás: gyenge pontokat támad 
• Bekerítés. Új piaci réseket támad, amit a versenytársak még nem (sikerrel) aknáztak ki 

(szekértábor)
• Megkerülés: távolt tart minden támadást 

Al Ries –Jack Trout versenystratégiái (1981)

• Megkerülés: távolt tart minden támadást 
• Gerilla: gyors és váratlan támadásokat intéz, akár zaklat 

• Védekező
• Pozícióvédelem: körül bástyázni a védett területeket
• Oldaltámadás: védekezik + támad
• Megelőzés: számít a támadásra, ezért megelőzi, pl. akciókkal, kiárusításokkal, PR-ral
• Ellentámadás: legjobb
• Rugalmas védekezés: csak ott védekezik, ahol támadnak
• Visszavonulás: kivonul bizonyos szegmensekből, ahol nem vár tartós védelmet
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Al Ries–Jack Trout versenystratégiái 
A piaci részesedés  alapján
 Piacvezetők: legnagyobb piaci részesedés
 Piaci kihívók: legnagyobb reális esélyük van arra, hogy megelőzzék a piacvezetőket
 Piackövetők: speciális kínálatú vállalatok, üldözők, követő stratégiát folytatnak. 

 Távolról (igazodik a piacvezetőhöz)
 Szorosan (másolja)
 Szelektíven (igazodik és másol)
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 Szelektíven (igazodik és másol)
 Meghúzódó vállalatok: gerillastratégia

Valamilyen szempontú specializálódás
 végső felhasználó szerint 
 vertikálisan
 fogyasztói kör nagysága szerint
 csak bizonyos fogyasztókra
 földrajzilag
 termék(csoportok) szerint
 egyedi termékekre 
 minőség-ár szerint
 szolgáltatás szerint
 értékesítési csatornára
 termékjellemzők szerint



Stratégiai orientációk típusai
• Termék orientáció (product orientation) termék, termék minőség a fókuszban, kulcsszava a 

volumengazdaságosság. A termelési orientáció (production orientation) a termék minősége mellett 
elsősorban annak árára (költségek) fókuszál. 

• Értékesítési orientáció (selling orientation) a fogyasztók aktív befolyásolása. A márkaorientált 
vállalat döntési kritériumai között elsődleges a márka erősítése, az akciók végső célja az értékesítés 
növelése a márka vonzerejének felhasználásával növelése a márka vonzerejének felhasználásával 

• Piacorientáció (market orientation) elemei (Narver-Slater, 1990 , 2004) 
• vevőorientáció (customer orientation), 
• ügyfélkapcsolati orientáció (client orientation)
• versenytárs-orientáció (competitor orientation)
• marketing orientáció (középpontban a vevői igények és azok befolyásolása + versenytársak)

• Vállalkozói orientáció (entrepreneurial orientation) a vállalkozónak a vállalkozással kapcsolatos 
attitűdjeire koncentrál. Elemei: innovativitás (schumpeteri megközelítésben), kockázatvállalás és a 
proaktivitás (Lumpkin-Dess, 1996,) 

• Tanulási orientáció (learning orientation) olyan új tudás kifejlesztése, elsajátítása, amely képes 
megváltoztatni a vállalkozások viselkedését oly módon, hogy az versenyelőnnyé váljon (Hakala, 
2010)

32



SAST
• Kik a stratégia megvalósításában érintett felek? (stakeholderek és azokon túl) 
• Részükről milyen magatartás, reakció valószínűsíthető?
• A támogatás – nem támogatás fontossága és valószínűsége. 

Stratégia alapfeltevések számbevétele és tesztelése (SAST)
Kockázatok értékelése

• A támogatás – nem támogatás fontossága és valószínűsége. 
• Banánhéj – fontos a támogatás, de nem valószínű
• Hogyan alakíthatók ezek a reakciók, és mindez hogyan hat a stratégia megvalósítására? 

Kockázatok értékelése



Kockázatok kezelése
• Kockázati csoportok

• nagy hatású, nagy bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők
• nagy hatású, kisebb bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők
• kisebb hatású, nagy bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők• kisebb hatású, nagy bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők
• kisebb hatású, kisebb bekövetkezési valószínűségű kockázati tényezők

• Kockázatkezelési módok 
• a kockázati tényező teljes kiiktatása
• projekt befejezése, felhagyás a projekttel
• intézkedések a kockázat mértékének, bekövetkezési esélyének vagy hatásának 

csökkentésére
• a kockázatviselés áthárítása másokra (pl. biztosítás kötése)
• alternatív megoldások, vészelhárítási tervek készítése a kockázati esemény 

bekövetkezésének esetére 
• a kockázati tényező elfogadása (egyszerű tudomásul vétele)



• Számomra mi a változás? Mi jut eszembe, ha azt hallom változás?

• Milyen érzelmek kapcsolódnak a változáshoz?

• Mikor változunk?

Stratégia  és változás

• Mikor változunk?
• Külső kényszer
• Nem fenntartható tovább, ami van
• Nagyon vonzó jövőkép

• Változás? Változáshoz való viszony?



Szervezeti változás 
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Szervezeti változás metaforák
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A vezetők szerint melyek a legfontosabb 
tényezők a szervezeti változások során?
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A vezetők szerint melyek a legfontosabb tényezők a 
szervezeti változások sikerességében, a stratégia 
megvalósításában?
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A szervezeti változások legfontosabb tényezői
• Változás elindítása, stratégia alkotás:  

1. Külső körülmények, veszteség, romló helyzet
2. Ambiciózus, elkötelezett vezetés és elkötelezett, nyitott csapat 

• Változás végig vitele, stratégia megvalósítása: 
1. Elkötelezett, nyitott csapat és ambiciózus vezetés
2. Veszteséges gazdálkodás, romló helyzet

• Változás, stratégia sikeressége: • Változás, stratégia sikeressége: 
1. Jó kommunikáció
2. Stabil vezetés
3. Bizalom
4. Munkatársak bevonása, támogatása

Az eredmények  illeszkednek az elméleti, tudományos ajánlásokhoz. Kotter sikeres szervezeti változás programjának 
lépései:
 A változás halaszthatatlanságának érzékeltetése.  (Sürgősség érzés keltése)  - Megfogalmazódott, de általánosan
 A változtatást irányító csapat létrehozása. (Erős koalíció létrehozása, elköteleződés) – Részben megfogalmazódott
 (Vonzó)  jövőkép jó kommunikálása. – Kommunikáció fontossága általánosan fogalmazódott meg
 Alkalmazottak felhatalmazása. - Megfogalmazódott
 Rövidtávú sikerek. Értékelés, tudatosítás. – Nem fogalmazódott meg
 Az új megoldások intézményesítése - Nem fogalmazódott meg



Feladat
• FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT ÉRTÉK - EMPÁTIA TÉRKÉP

 Mit lát?
 Mit hall?
 Mit érez (pozitív és negatív)
 Mit mond?
 Mit tesz?
 Mit gondol?
 Nyereségek? 
 Fájdalmak, veszteségek? Fájdalmak, veszteségek?

• SZÁMUNKRA FONTOS ÉRTÉKEK
• MIND MAPPING – GONDOLAT TÉRKÉP

• Kik vagyunk mi?   MILYEN LENNE A KÖNYVTÁRUNK, HA EMBER LENNE? 
 Milyen nemű és korú ?
 Hogy néz ki? Milyen a ruházata, a külső ismertetőjegyei?
 Hogyan, hol, milyen anyagi körülmények között él?
 Mivel foglalkozik, mi a munkája?
 Mennyit dolgozik, mivel tölti a szabadidejét?
 Milyen belső tulajdonságokkal rendelkezik?
 Milyen viszonyban vagy vele? (barát, család, ismerős, ellenség stb.)
 Milyen a kapcsolatotok? Mennyire tudod őt szeretni, elfogadni, együtt élni vele?
 Mennyire és miben hasonlít rám, miben különbözik tőlem?
 Mi az amit nem szeretek, ami nem tetszik benne?
 Milyen lenne ideálisan?
 Változtatnál-e rajta valamit? Ha igen, mit?



Köszönöm a figyelmet!Köszönöm a figyelmet!


