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A FOLYAMATMENEDZSMENT AKTUALITÁSA 

A folyamatszervezés, -fejlesztés, -újraszervezés, -modellezés, vagy 
éppen -menedzsment napjaink egyik olyan területe, mely iránt újra 
megnőtt az érdeklődés. Elmúlott már a BPR korszak utáni nagy 
kiábrándultság, de a hasonló megközelítéseknek még mindig nagy 
divatja van. Gondoljuk a Lean menedzsment, Six Sigma 
megközelítésekre, vagy pedig az ITIL vagy SPICE folyamat alapú 
érettségi modelljeire. 

Azt is láthatjuk, hogy az útkeresés közben az üzleti 
folyamatszervezés és fejlesztés a hatékonyságjavításnak egyik 
feltételévé vált.  

Tételezzük fel, hogy egy vállalat sikeresen BPR-on (üzleti folyamat 
újraszervezésen) esett túl, és az új folyamatok hatékonyak, 
megfelelnek a vállalat igényeinek. Mi a helyzet 5 év múlva (bár 
lehetne kisebb időtávot is mondani)? Megváltozott az üzleti 
környezet, megváltoztak az ügyféligények, megváltozott talán még 
a vezetés is. A korábban kialakított folyamatok vajon hogyan 
viszonyulnak ehhez a helyzethez? 

Még szerencsés az eset, ha a folyamatok nem változtak, mert igen 
gyakran a kialakított és optimalizált folyamatokat a gyakorlatban 
sokszor elbonyolítják. Kevés esetben láthatjuk, hogy a folyamatok 
összhangban vannak a szervezet előtt álló kihívások változásaival, 
illetve az üzleti igények megváltozásával. 

Mégis, egy folyamatszervezési feladat nem tartozik a népszerű 
projektek közé. Még akkor sem, ha hasznot hoz. Hiszen – mint 
minden változás – ez is érdekeket sért, viselkedésváltoztatásra 
kényszerít. Így egy sikeres folyamatmenedzsment projekt keretében 
egyben a változtatási kérdésekkel is foglalkozni kell. 
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A FOLYAMATMENEDZSMENT MEGKÖZELÍTÉSEI 

Érdemes talán egy kicsit a fogalmak közötti különbségeket is 
tisztázni. A folyamatok változtatásának radikálisabb módja a BPR 
(Business Process Reengineering), melyben érdemes elfelejteni a 
meglévő folyamatokat, és célorientáltan meghatározni a szükséges 
tevékenységeket. E köré már felépíthető a szükséges szervezeti 
struktúra (hatáskörök, felelősök). 

A kevésbé radikális területre már több egymással versengő fogalom 
is létezik: folyamatszervezés, folyamatfejlesztés (BPI – Business 
Process Improvement, illetve CPI - Continous Process 
Improvement). Természetesen kicsit más a nézőpont, de mindegyik 
igen nagy átfedést mutató megközelítés célja a részenkénti 
változtatás és fejlesztés. Ebben az esetben elhúzódó változtatásra, 
vagy akár olyan szervezetre is számíthatunk, amelynek lételeme a 
változás. (A kínai Yin/Yang filozófiát már sokszor átemelték a 
menedzsment területére, de érdemes megismételni: „Semmi sem 
állandó, csupán az örök változás.”). 

A BPI/CPI megközelítés, mivel lépésről-lépésre halad, ezért nem 
igényli, hogy minden problémával egyszerre küzdjünk meg. Sőt a 
problémákkal való küzdelem során nem is kell feltétlenül azonnal a 
legjobb folyamathoz elérni, ezt több lépésben is megközelíthetjük. 
A különbség a BPI/CPI között az, hogy míg a CPI egy folyamatos 
vállalati filozófiát, hozzáállást jelent, addig a BPI már inkább 
projektszerűbb, de kevésbé radikális változtatásokat takar. 

A BPM megközelítések esetében érdemes a hatékonyság mérésére is 
hangsúlyt fektetni, hiszen honnan tudnánk, hogy jó irányban 
mozdultunk-e el, illetve eredményesek-e a változtatások. Persze ez 
is egy ellenállási pont: a dolgozók sokszor nem hiszik el, hogy nem 
az egyéni teljesítményüket, hanem a folyamatok hatékonyságát 
méri a vállalat, és ezért szabotálhatják a fejlesztéseket. 

A változással kapcsolatos problémák több területen is 
jelentkezhetnek: még ha a dolgozók el is fogadják a folyamatos 
változást, napi tevékenységükbe, rutinjukba nincs idejük és 
energiájuk ezt beilleszteni, vagy egyáltalán tudni, hogyan is 
történnek aktuálisan a folyamatok. 

Az igazság – mint mindig – valahol a BPR és BPI/CPI 
megközelítések közötti területen található: mind a túl gyakori, 
mind pedig a túl nagyméretű változások bizonytalanságot, és rövid 
távú hatékonyságvesztést okozhatnak. 

Alapfogalmak 

BPM: Business Process 
Management - az üzleti 
folyamatszervezési, -fejlesztési 
megközelítések összefoglaló 
megnevezése, bár elsősorban a 
már kialakult folyamatok 
teljesítménykontrolljára 
használják: teljesítménymérés, 
folyamatköltség, 
indikátorrendszerek. 

BPR: Business Project 
Redesign/Reengineering - Üzleti 
folyamatok radikális 
újraszervezése. Fogalmi 
bevezetése Davenport, Hammer és 
Champy nevéhez fűződik. 

CPI: Continous Process 
Improvement - A folyamatok 
teljesítményének folyamatos 
mérése és fejlesztése (itt érdemes 
párhuzamot vonni a TQM alapú 
megközelítésekkel, ahol szinté a 
folyamatos fejlesztés áll a 
középpontban) 

BPI: Business Process Imrovement 
- A folyamatok projektszerű, nem 
radikális újraszervezése, 
teljesítményjavítása, fejlesztése 

A BPI projektek egy speciális 
területe az érettségi modellekre 
épülő folyamatfejlesztés, ahol az 
érettségi modell egyfajta irányt 
(roadmap) jelöl ki, melyet követve 
a kitűzött végcél jól definiált 
elvárások és BPI projektek mentén 
elérhető. Ilyen érettségi modellre 
példa SPICE, vagy az CMMi 

 

 Időtáv Változtatás 

BPR Projekt Radikális 

BPI Projekt Inkrementális 

CPI Folyamatos Inkrementális 
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A FOLYAMATOK ÉRINTETTJEI 

Szinte már közhelynek tűnik, de egy folyamatfejlesztési projekt 
kiindulási feltétele az erős vezetői támogatás megszerzése. Nem 
csak az erőforrások biztosítása miatt (bár ez sem mellékes), hanem 
a fejlesztések szervezeten belüli elfogadása miatt. 

Meg kell jegyezni, hogy az sem mellékes, ki hajtja végre a 
szervezeten belül ezt a feladatot. Nem biztos, hogy ez az illető túl 
népszerű lesz a kollégák körében, és sikertelenség esetén még az 
állása is veszélybe kerülhet. Nem biztos, hogy olyan sokan akarják 
magukénak tudni ezt a projektet, és így a vezetés a saját fejére 
húzhatja az egész projekt irányítását (illetve delegálja egy nem túl 
lelkes dolgozónak). Ez persze megint csak egyenes út a kudarchoz. 
Éppen ezért az elkötelezett vezetők mellett kell egy elkötelezett 
végrehajtó is. 

Mind a vezetőség, mind a végrehajtók figyelmének felkeltésére 
szolgálhat egy business case összeállítása (melyet többnyire vagy a 
végrehajtóknak, vagy belső/külső tanácsadóknak kell 
elkészíteniük), mely bemutatja, hogy milyen erőfeszítések mellett 
milyen hasznok várhatóak a folyamatfejlesztési projekttől. 

 

 

Mintaesetek: Hatékonyság mérése 

Az Intel lengyelországi leányvállalatának a szerző által is vizsgált esetében felmerült az a veszély, hogy az egyes folyamatokhoz 
kapcsolódó tevékenységek alapjául szolgálhatnak az egyéni vagy csoport teljesítmény mérésére. Így például hiányosságokat 
regisztráló rendszer használata rossz fényt vethet a fejlesztőkre. Éppen ezért a dokumentálás helyett inkább az informális 
utakat (telefon, feljegyzés) választották. Ez a folyamat ronthatja a folyamatok és végső soron a termékek minőségét is. Az Intel 
esetében ezért élesen elválasztották a teljesítményértékelést a fejlesztési folyamatoktól, azaz a fejlesztési folyamatokból 
származó információk nem használhatóak fel az egyéni vagy csoport teljesítmény értékelésére. Az emberi erőforrás 
menedzsment osztály külön folyamat keretében végzi el az értékeléseket. 

Egy másik esetben a Volvo Information Technology (A Volvo IT szolgáltatóközpontja) a fejlesztések eredményének mérésére, 
már a változtatási projekttel egyidőben megtervezték annak értékelését is. Ez a visszacsatolás a projekt eredményességét 
vizsgálta, és alapjául szolgált a későbbi fejlesztéseknek, változtatásoknak is. Annak érdekében, hogy az eredmények 
egyértelműen láthatóak legyenek, a folyamatok értékelését mind a változtatások előtt, mind utána elvégezték, és ezeket 
összehasonlították. A projekt lefutása után nem csak a mérhető eredményeket vették figyelembe, hanem hosszú 
interjúsorozat keretében az érintettek véleményét is meghallgatták. A tapasztalatok alapján a későbbi projektekben 
résztvevőknek már további újításokat, vagy javítási lehetőségeket tudtak javasolni. A vállalat szerint ez az értékelési módszer 
lehetőséget biztosított a fejlesztési csoportok és a különböző módszereket kidolgozó csoportok közti kommunikáció 
javítására, az elméleti megfontolásokról gyakorlati visszajelzés kinyerésére, illetve magának a módszertannak a fejlesztésére. 
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Természetesen érdemes jól átgondolni, ki is egy ilyen business case 
célközönsége. Hagyományos gondolkodás mellett ez a 
döntéshozóknak szól, ezért teljesítményről, minőségről, időről, de 
legfőképp pénzről kell szólnia a történetnek. 

De mi a helyzet a dolgozókkal, akik aktív részesei a folyamatoknak, 
hiszen ezekben dolgoznak? Nem biztos, hogy egy hatékonyságot 
javító folyamatfejlesztéssel ők is maradéktalanul elégedettek 
lennének, hiszen megváltoznak a feladataik, megváltoznak a velük 
szemben támasztott követelmények, és egyáltalán: megváltozik az 
életük. Nehéz elvárni, hogy az ilyen változásokat mindenki 
maradéktalanul, szó nélkül támogassa. És ha a business case az 
üzletről, üzleti megtérülésről szól, akkor valamit nyújtani kell a 
dolgozóknak is: milyen jövő vár rájuk, miért szükséges a változás, 
mi történik velük, mi lehet a szerepük a változtatásban, ill. a 
jövőben? 

Éppen ezért a business case nem csak egy pénzügyi és projekt 
megvalósíthatóságot kell, hogy takarjon, hanem a megvalósítás 
keretében ki kell térni az érdekcsoportok (stakeholderek) 
elemzésére, és bevonásukra is. 

  

Mintaesetek: Érintettek motivációi 

Egy hitelezési kérdésekkel foglalkozó cég esetében láthattuk, hogy a BPR tevékenység a dolgozók fejében csak a meglévő 
gyakorlat dokumentálását jelentette, illetve annak legitimációját, amit csinálnak. Ez még nem folyamatfejlesztés, csupán 
folyamat modellezés (aminek szintén meglehet a maga jelentősége). A belső akarat hiánya miatt inkább visszafelé sült el az 
egész dolog: rossz gyakorlatokat rögzítettek, egyéni ambíciókat, informális hatásköröket betonoztak be. Ebben az esetben 
hiányzott mind a vezetői, mind a dolgozói támogatása a folyamatfejlesztésnek. 

A Magna Powertrain (egy autóipari beszállító) egyik gyárának esete pont az ellenkezőjét mutatja: nem csak, hogy megvolt a 
vezetőség aktív támogatása, de megtalálták azt az embert is, aki az egész projekt gazdája lehetett: érdekes módon a 
folyamatfejlesztési projektben nem is volt aktív formális szerepe, csak éppen mindig ő lökte tovább a projektet, egyeztetett 
minden részleggel, bent ült minden fontosabb megbeszélésen, közvetített a projektvezető(k) és a tanácsadók között, azaz 
kézben tartotta az eseményeket. Kevés helyen lehet találni ilyen lelkes és elkötelezett embert a feladat végrehajtására. (A 
projekt egyébként sikerrel zárult.) 
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STRATÉGIA ÉS FOLYAMATMENEDZSMENT 

A folyamatfejlesztési tevékenységeknek – mint minden 
fejlesztésnek, ill. változtatásnak – illeszkednie kell a szervezeti 
stratégiához. A folyamatok fejlesztésével a gyakorlatban a stratégia 
megvalósítását kell támogatnunk, hiszen ez jelöli ki a követendő 
célokat. 

Ha egy vállalat stratégiája szerint a versenyképesség feltétele a 
forgalmazott termékek árában rejlik, akkor a folyamatok 
fejlesztésekor azok költségét kell szem előtt tartani, illetve azon 
folyamatokra kell koncentrálni, melyek alapvetőek meghatározzák 
majd a forgalmazott termékek árát. Egy kereskedő cég esetében ez 
alapvetően a beszerzési és logisztikai folyamatban jelenik meg, míg 
egy termelő vállalat esetében a termékfejlesztésben és a 
termelésben. 

Hasonlóan lehet áttekinteni a gyorsaságra (pl. új termékeke piacra 
vitele – innovációs folyamatok), minőségre (termelési folyamatok), 
rugalmasságra (vevőkapcsolatok) épülő szervezeti stratégiákat is. 
Ugyanakkor a stratégiával való összhang megteremtésének feltétele 
ez esetben a stratégia formalizálása és ismerete. 

Egy folyamatfejlesztésre irányuló döntés sokszor amiatt történik, 
mert ettől várják a hatékonyság javulását. A stratégiai illesztés 
helyett sokszor érdemes magát a stratégiát is ilyenkor újra 
áttekinteni, hiszen ha a folyamatfejlesztés célja a stratégia 
támogatása, akkor a cél az, hogy egy aktuális, és a körülményeknek 
leginkább megfelelős stratégiát támogassunk. A stratégiai 
elemzésnek és fejlesztésnek megvan a maga módszertana, de 
néhány eszközt érdemes felhasználni, melyek használhatóak a 
folyamatfejlesztés során, függetlenül a stratégia átalakításától. 

Stratégiai elemzési 
megközelítések 

A porter-i 5 erő modell 
segítségével lehet meghatározni 
egy szervezet 
(verseny)környezetét. Annak 
ellenére, hogy ez az elemzési 
eszköz elsősorban a piaci 
vállalatokra lett optimalizálva, 
ugyanúgy hasznosíthatóak a 
közszféra szervezetei esetében is, 
pl. egy önkormányzat, 
közszolgáltató vagy kórház 
helyzetének felmérése során. 
Gondoljuk csak meg: ami egy piaci 
szereplő esetében a vevő, az egy 
önkormányzat esetében az ügyfél, 
ami egy piaci szereplő esetében az 
bevétel, az egy önkormányzat 
esetében az ügyfélelégedettség 
(esetleg az elégedettség átváltása 
szavazatokra). A versenykörnyezet 
elemzése megmutatja, hogy egy 
szervezetet működésére milyen 
főbb erők és kihívások hatnak, 
milyen feltételrendszer közepette 
kell működnie. 

Az immár klasszikusnak számító 
SWOT analízis már sokkal inkább a 
vállalatra, mint annak 
környezetére koncentrál, bár 
nyilvánvalóan jelentős átfedések 
vannak. 

Az értéklánc modell alapú elemzés 
kapcsolatot teremt a stratégia és a 
folyamatfejlesztés között. Ezen 
elemzési eszköz segítségével 
feltárható egy szervezet 
értékteremtési folyamata, 
meghatározhatóak a főbb 
tevékenységek, ill. elkülöníthetőek 
a támogató folyamatok is. 

Érdemes részletesen vizsgálni a szervezet saját belső lehetőségeit, kompetenciáit, 
tudását is, hiszen lehet bármilyen jó is egy stratégiai irányvonal, amit követni kell, ha 
az ahhoz szükséges feltételek (pl. tudás, elkötelezettség) nem áll rendelkezésre. Ez az 
elemzés már erős kapcsolatot mutat a tudásmenedzsment, azon belül is a tudás 
alapú stratégiák kialakításával. Egy stratégia megvalósításához szükséges ismerni, 
hogy a szervezet milyen kompetenciákkal bír, illetve milyen pótlólagos kompetenciák 
bevonása, vagy kifejlesztése szükséges (gap analysis). 

A trendelemzés szintén nem csak a stratégia, hanem a folyamatok kialakításában is 
segítséget jelent: megmutatja a vevői szokások változásait, a lehetséges új támogató 
technológiai megoldásokat, illetve iránymutatást ad, hogy a folyamatokat milyen 
lehetséges jövőbeli kihívásoknak megfelelően kell kialakítani. 
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A FOLYAMATFEJLESZTÉS KÉRDÉSEI 

A folyamatfejlesztési folyamat során szükséges vizsgálni a kiindulási 
állapotot, amihez képest (vagy akár ettől függetlenül) lehet 
meghatározni a célul kitűzött folyamatrendszert. A megvalósítás 
folyamata során ki kell jelölni azokat a mérőszámokat, 
indikátorokat, melyek vizsgálatával értelmezhető az előrehaladás. 

Milyen folyamatok lesznek a projekt részei?  
(Mit szeretnénk elérni?) 

Tipikusan a projekt alkalmazási területének meghatározásának 
(scope) problémája. Ez tipikus projekttervezési feladat, de egyben 
meghatározza azt is, hogy mire készülhetnek majd el a 
megvalósíthatósági elemzések. 

Érdemes a „fast-win” (gyors győzelem) taktika alkalmazása, azaz 
olyan folyamatok választása, ahol nagyobb a siker valószínűsége: 
ahol létező üzleti igény van, sok a probléma és panasz, de nem túl 

Mintaesetek: Stratégiai megalapozottság egy építőipari cég esetében 

Egy magyar építőipari generálkivitelező cég esetében felmerült az igény a belső működés fejlesztésére. Ebben a projektben is 
az első lépés a vállalat stratégiájának megismerése volt. Ennek keretében áttekintésre kerültek a vállalat tevékenységei 
(üzletágak), felmérésre került a vállalat versenykörnyezete, jelenlegi és jövőbeli ügyfelei, a szabályozók és a piac által 
meghatározott peremfeltételek. 

Ezt a környezeti elemzést egészítette ki a vállalat belső lehetőségeinek és működésének vizsgálata, azaz a szervezeti struktúra, 
kommunikációs irányok, vezetési és döntéshozatali megoldások, valamint a főbb folyamatok. Az értéklánc modell segítségével 
azonosíthatóvá váltak az értékteremtő folyamatok, melyben a legnagyobb területet az üzletszerzés és a kivitelezés jelentette, 
de az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezen folyamatok sikerességét erősen meghatározzák bizonyos háttérfolyamat, így 
legfőképpen az információáramlás, illetve a vezetési döntési struktúra és felelősség-megosztás. 

 A stratégiai elemzés kijelölte azokat a célokat, melyeknek meg kellett felelni, és az elemzés megmutatta a hiányosságokat és 
kihívásokat is. A projektben az elemzési szakaszt követően került sor a javaslattételre, melyben meghatároztuk hogy milyen 
tevékenységeket, illetve folyamatokat kell első körben fejleszteni. A stratégiai elemzés hiányában lehetséges, hogy a projekt 
egészen más területeket vett volna célba, melyek ugyan a munkavállalóknak fontosak lettek volna, de nem lettek volna ilyen 
szoros kapcsolatban a stratégiával. 

Az eset tanulsága az is, hogy nem biztos, hogy az értékteremtő folyamatok javításával érhető csak el jelentős javulás egy 
szervezeten működésében, hiszen a támogató folyamatok sok esetben jelentős mértékben hatnak az értékteremtő 
folyamatokra is. 
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komplex folyamatrendszerről van szó (ennek is eljön még az ideje). 
De legalábbis egy projektterv során a szakaszolásnál, vagy pilot 
projekt esetén érdemes ilyen jól megfogható, politikailag nem 
érzékeny területet választani. Ha üzleti probléma megoldásáról van 
szó, akkor persze a lehetséges támogatói kör is gyorsabban, 
könnyebben azonosítható, ill. megnyerhető az ügynek. 

Hogyan mennek most a folyamatok? 
(Hol vagyunk most?) 

Ebben a lépésben történik meg a meglévő folyamatok 
dokumentálása. Látható, hogy ez már egy komolyabb feladat, mely 
nagymértékben megalapozza egy business case hitelességét, 
támpontot jelent a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez, 
de már komolyabb erőforrások felhasználását igényli, azaz már a 
projekt része. Ez a projekt első komoly kihívást jelentő szakasza, 
melyből akár több irányba is továbbléphetünk, illetve az ezen 
szakasz végén továbblépési döntéseket is meghozhatunk. De össze 
is vonható az üzleti igények és motiváció elemzésével is. 

Ez egyben remek alkalom arra, hogy találkozzunk a dolgozókkal, 
megtudjuk, hogy egyes tevékenységekhez milyen kulturális és 
történelmi háttér tartozik (miért úgy van? kit zavar, ha 
megváltoztatjuk?), illetve kiderülhet, hogy a dolgozók mivel nem 
elégedettek, hol van lehetőség a fejlesztésre. A modellezés egyben jó 
alapot is jelent a későbbi viták lefolytatására is, hiszen már van mire 
hivatkozni. 

A dolgozókkal való találkozások rámutathatnak a szervezeten belüli 
erőviszonyokra, függőségekre, vagy éppen értelmezési problémákra 
is. 

A folyamatmodell lehetőséget ad arra is, hogy kiszűrjünk bizonyos 
problémákat: pl. valahol keletkezik egy dokumentum, amit soha 
senki nem fog használni. Bizonyos modellező eszközök már 
alkalmasak az ilyen konzisztencia ellenőrzések elvégzésére. A 
folyamatok modellezése során éppen azért nem csak a 
tevékenységeket kell rögzítenünk, hanem az érintett dolgozókat, 
szervezeti egységeket (végrehajtók, döntéshozók, stb.), felhasznált 
és létrehozott dokumentumokat, illetve támogató (informatikai) 
eszközöket is. 

A növekvő komplexitás miatt érdemes elszakadni a papír, vagy 
egyszerű ábra jellegű rögzítéstől (pl. Visio), és fejlettebb 
modellezési megoldásokat használni (Aris, QPR, Adonis, Ultimus), 

Mintaesetek:  
Az informatikai nyelvei 

Igen gyakori jelenség, hogy egy 
szervezeten belül a különböző 
részlegek, osztályok más 
szemléletmóddal rendelkeznek, 
más szakszavakat használnak, 
esetlegesen ugyanazon szavak 
alatt mást értenek. Ilyenkor a 
folyamatfejlesztő feladata nem 
csak a tolmácsolás, hanem a 
későbbiekben egy egységes 
értelmezési keret, mondhatni 
közös szókincs létrehozása is. Egy 
magyar mobil távközlési cég 
esetében éltük azt meg, hogy a 
különböző informatikai osztályok 
között lehettünk a közvetítők az 
értelmezés területén, mígnem az 
ITIL projekt kapcsán sikerült egy 
közös terminológiát elfogadtatni. 
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melyek lehetőséget adnak a gyors változtatásokra, vizualizációra, 
illetve az elemzések automatizálására is. 

Mérni, mérni, mérni (Hova tartunk?) 

A kitűzött célok értelmezése, illetve a fejlesztések sikerének 
értelmezése érdekében szükséges mérőszámok, mutatószámok 
meghatározása. Ezeket még a folyamatfejlesztés megkezdése előtt 
meg kell határozni, a kiindulási állapotban mérni, hiszen csak 
ezekhez viszonyítva lehet akár a célokat, akár az eredményeket 
értelmezni. Sőt, amit nem tudunk mérni, azt igazából nem is tudjuk 
hatékonyan kezelni, változtatni, éppen ezért olyan mutatószámokat 
kell választani, melyek nem csak hasznosak számunkra, de 
mérhetőek is, és a mért eredmények egyértelműen értelmezhetőek. 

A mutatószámok, illetve ezek rendszere egyben kijelöli a 
prioritásokat is: ami fontos, azt szeretnénk mérni. A mutatószámok, 
és maga a mérés egyben befolyásolja a dolgozók magatartását is 
(érvényesül a kvantumfizika egyik alapelve, miszerint maga a mérés 
már megváltoztatja a valóságot is), alkalmazkodnak a mért 
területeken való megfelelés kívánalmának. Ez egyben azt az 
üzenetet is hordozza, hogy a nem mért területek kevésbé fontosak, 
ezért megfelelő óvatossággal kell ezeket a mutatókat meghatározni. 

A folyamatok esetében a mutatók a folyamatok 3 fő jellemzőjét 
egyaránt le kell, hogy fedjék: időbeli mutatók, minőségi mutatók ill. 
pénzbeli (költség) mutatók. Egy folyamat változatlansága mellett 
ezen ismérvek egy folyamat esetében csak egymás rovására 
változtathatóak, de egy folyamat átszervezése, újraszervezése során 
lehetőség nyílik olyan megoldások bevezetésére, mely egyszerre 
javítja ezen területeket. 

A projekt alkalmazási területének meghatározása után már 
értelmezhető, hogy az abban kijelölt határokat hogyan lehet az 
üzleti célokkal összerendelni, illetve ezekhez milyen mutatókat, 
mérőszámokat lehet meghatározni. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
mérőszámokat nem csupán a folyamatfejlesztés kedvéért, hanem a 
szervezet sikeréért készítjük (amiért a folyamatfejlesztést is), ezért a 
mutatószámoknak nem csak a folyamatokkal, hanem a szervezet 
általános céljaival is összhangban kell lenniük. 

Itt természetesen meg kell említeni, hogy a mutatószámrendszerek 
esetében alkalmazható a BSC (Balanced Scorecard), vagy MBO 
(Management by Objectives) megközelítés, melyek jellemzője a 
tevékenységhez, illetve jelent esetben a folyamatokhoz kapcsolás. 
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A VÉGREHAJTÁS KÉRDÉSEI 

Míg a folyamatok felmérése megmutatta, hogy hol is vagyunk most, 
illetve a mérőszámok, projektcélok nagyjából kijelölik, hogy hova is 
akarunk eljutni, addig a folyamatok fejlesztése jelenti ténylegesen 
az eszközt arra, hogy a kijelölt célokat el is érjük. Kérdés csak az, 
hogy milyenek is legyenek az új folyamatok? 

Sok folyamatmodellezésre alkalmas eszköz lehetőséget biztosít arra, 
hogy az újonnan kialakított folyamatokat elemezzük a hatékonyság 
szempontjából, illetve ezen folyamatokra vonatkozóan 
szimulációkat futtassunk (pl. Adonis, Aris, QPR, Ultimus). Ennek 
feltétele természetesen a meglévő (as is) és a kifejlesztett (to be) 
folyamatok paraméterezése, melyek lehetővé teszik az elemzéseket. 
A szimulációk akár már az aktuális folyamatok működésénél 
rámutathatnak a problémás területekre, és így könnyebb a 
folyamatok javítására koncentrálni. Ráadásul a szimulációs 
megoldásokkal több lehetséges új folyamatmodell (to be) is 
elemezhető, és összehasonlítható. 

A folyamatok fejlesztésénél érdemes figyelembe venni a 
rendelkezésre álló támogató lehetőségeket, így elsősorban az 
informatika adta lehetőségeket. Az informatikai eszközökkel 
javítható a dolgozók közötti együttműködés, az információáramlás, 
széles körben elérhetővé válnak ugyanazok az információk és 
szolgáltatások, sőt számtalan folyamat teljesen, vagy félig 
automatizálható, és így javítható a hatékonysága. Ha ezen 
lehetőségeket nem vesszük figyelembe, sokszor jelentős fejlesztési 
lehetőségeket szalasztunk el. 

A folyamatok fejlesztésének egy kérdése, hogy vajon szükséges-e 
minden folyamat, minden tevékenység szervezeten belül tartása? 
Megfontolandó lehet bizonyos támogató folyamatok kiszervezése, 
hogy a szervezet az értékteremtő folyamataira tudjon koncentrálni, 
főleg akkor, ha ezen támogató folyamatok csak problémát 
jelentenek (sokszor az informatika, vagy a könyvelés kerül 
kiszervezésre, és ezen területeket hozzáértő profik végzik, sokszor 
hatékonyabban és/vagy olcsóbban).  

Veszély lehet ugyanakkor az értékteremtő folyamatok erősen 
befolyásoló, vagy stratégiai területek kiszervezése. Ha például a 
logisztika az alapvető versenyelőnyünk biztosítéka, akkor nehezen 
képzelhető el (bár épp elképzelhető) olyan helyzet, hogy ezt a 
területet érdemes lenne kiszervezni. De ha a kiszervezés mellett 
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döntünk, akkor is feltétlenül szükséges az elvárások pontos 
formalizálása, és azok mérése. 

Sokszor felmerül kérdésként, illetve folyamatfejlesztési kihívásként, 
hogy elérhető-e az tökéletes folyamat? Elméletben erre 
rámondhatjuk, hogy igen, de ekkor is hozzátesszük, hogy 
időlegesen, mivel a szervezeti és környezeti változásokhoz a 
folyamatoknak is alkalmazkodniuk kell. A gyakorlatban ez az 
időleges tökéletesség sem túl reális lehetőség, mivel hiába alakítjuk 
ki a tökéletes folyamatot, ha annak megvalósításához a szükséges 
feltételek hiányoznak, akkor nem fog működni (kompetenciák, 
elfogadottság, támogatás). Célszerűbb ezért időben megkötni a 
szükséges kompromisszumokat: inkább legyen egy majdnem jó 
folyamatunk, melyet sikeresen bevezethetünk, mint egy tökéletes 
folyamat, melyek képtelenség elfogadtatni a dolgozókkal. A 
későbbiekben mindig van lehetőség a folyamatos javításra, és 
tökéletességre való törekvésre. 
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