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Következetes célja elérésében? 

                        Döntéseit elemzésekre alapozza? 

                         Növelné cége nyereségességét? 

                                          Képes előbb reagálni, mint versenytársai? 

                       Ismeri beruházásai megtérülését? 

               Ideális cége fejlődése? 

                 Vezetőként van ideje? 
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A gazdálkodó szervezetek termelési és szolgáltatási rendszereinek szereplőit összefogó hálózat irányítását 
olyan bevezetett menedzsmentrendszerek tudják biztosítani, melyek nem csupán a stratégiai tervezés 
elmaradhatatlan igényeként állnak elő, de céljuk a hatékony tervezés, működés és ellenőrzés 
lehetőségének megteremtése is.  
Ez a gyakorlat biztosítja a szervezeti egységek és az együttműködő szervezetek átlátható működését. Ennek 
megfelelően a szervezeteken belül a jól működtetett, a folyamatos fejlődés lehetőségét biztosító 
rendszerek megteremtik az ésszerű rugalmasság mellett a következetes irányítást, valamint a külső- és 
belső beszállítókkal kialakított stabil partnerség megvalósulását.  
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SZOLGÁLTATÁSISMERTETŐ 

 
Ki ne akarná növelni cége nyereségességét és piacát?  
A XXI. században elfogadott az a megközelítés, miszerint a gazdasági haladás legfontosabb mozgatóereje az 
innovációs tevékenység. Versenyképességben vagy gazdasági növekedésben, a munka és tőke mellett az 
innováció is egyenrangú gazdasági versenyelőnyt jelent.  
 
Kell új terméket fejleszteni ahhoz, hogy innovatív legyek? 
Nem. Az egyes innovációs projekteket újszerűségük szempontjából a járulékos innovációk és a radikális 
újítások között kell elhelyezni, technológia-intenzitástól függetlenül. Pl.: 

 a termékfejlesztés az alapvető termékjellemzőkre fókuszál, mint pl.: a funkcionalitás, a 

teljesítmény, vagy a dizájn;  

 a gyártó vállalkozások is sikeresen kiegészíthetik termékeiket szolgáltatási innovációkkal; 

 a folyamatújítások gyakran elengedhetetlenek a termék vagy szolgáltatás versenyképes 

pozicionálásához; 

 a szervezeti innováció magába foglalhat szervezeti változásokat és külső partnerekkel meglévő vagy 
új integrációkat is; 

 az üzleti modell innovációnak szerepe lehet a termék értékközvetítésében vagy az értékesítés 
mikéntjében egyaránt. 

 
Mitől lesz eredményes az innováció? 
Stratégia szerint kell menedzselni. Az innováció korunkban folyamatszemlélettel egészült ki, vagyis az ötlet 
megszületésétől az alkalmazáson és az eredmények értékelésén át a siker eléréséig egy összefüggő 

folyamatnak kell tekinteni. A folyamatban pedig hatást gyakorolnak tényezők, mint a gazdálkodás, emberi-
erőforrás, vagy a marketing. E tényezők nem önmagukban, hanem egymással összefüggésben hatnak, ezért 
azokat együttesen is kell kezelni egy-egy probléma, vagy lehetőség megoldása során. 
 
Milyen sikereket lehet elérni az innováció menedzselésével? 
A siker termékek, szolgáltatások, folyamatok, szervezettervezés, és üzleti modell terén egyaránt 
jelentkezhet. Mindezek javítják és erősítik a vállalkozás eredményeit, értékét és versenyképességét. Legyen 
az problémaazonosítás és javítás, vagy lehetőség felismerése és kiaknázása, az eredmény nem marad el! 
 

Hogyan kell elkezdeni az innováció-menedzsmentet? 
Általában sem az egyénnek, sem a vállalkozásoknak nincs a birtokába a rendszeres és hatékony 
innovációhoz szükséges összes ismeret és képesség. Menedzselt együttműködés révén azonban a 

vállalkozás innovációs teljesítménye jelentősen javul! Az innovációs együttműködés menedzselése 
lehetővé teszi új ismeretek, képességek és készségek megszerzését, illetve alkalmazását. 
 
Típusmegoldás nincs? 
A vállalkozások problémáit vagy lehetőségeit osztályozni, csoportosítani lehetséges ugyan, de a megoldás 
minden esetben vállalkozás-specifikus. Egy-egy vállalkozás karakterét és pillanatnyi helyzetét ugyanis 
számos tényező alakítja, mint például az ágazat, a piac, a területi elhelyezkedés, a dolgozói demográfia, a 
vezetői attitűd, stb.  
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Mi az alapja az innováció menedzselésének? 
Az innovációs gondolkodásmód iteratív és módszeres megközelítés a problémák és lehetőségek feltárására, 
annak érdekében, hogy a jelen kihívásaira jelentősen jobb megoldásokat találjunk, és előre lássuk a 
jövőbeni igényeket. A gyakorlatban az innovációmenedzsment alapját három összetevő szintézise alkotja: 

 Egyrészt: a nemzetközileg elismert MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány műszaki előírásai, mely 
célja, hogy útmutatást adjon a szervezetek szisztematikus innovációirányítási gyakorlatának. 

 Másrészt: a 19 év vállalkozásfejlesztési tapasztalatunk, az a több mint 1000 sikeres projekt 

tapasztalata és kipróbált tudása, mellyel együttműködő partnereinkkel együtt rendelkezünk. 

 Harmadrészt: szakértőink évtizedes kutatás-fejlesztési tapasztalata és az ennek eredőjeként elért 
saját sikeres innovációs és K+F projektjeink. 

Ez egy tudományosan megalapozott nemzetközi gyakorlat, amely a vállalkozáson belülről és kívülről 

egyaránt szerez alapadatokat, és ezeket új módon formálja, szervezi és szintetizálja, hogy az eredmény új 
és jobb megoldásjavaslatokhoz vezessen. 
 
Milyen lépéseket tartalmaz a módszer? 

1. Először egy különböző természettudományokban jártassággal rendelkező szakértőkből álló csoport 
elvégez egy szakterület-specifikus elemzéssorozatot, a problémák vagy lehetőségek feltárása 
céljából. (átvilágítások: innovációmenedzsment, emberi-erőforrás, folyamatmenedzsment, 
gazdálkodás, marketing)               Tisztességesség. 

2. Ezek után a szakértői csoport a feltárt problémát, vagy lehetőséget –annak megismerése céljából– 
alapelemeire bontja le, és valamennyi érdekelt (pl. tulajdonos, dolgozó, vevő, beszállító…stb.) 
szempontjából vizsgálja.                Megbízhatóság. 

3. Ezt követően a létező technológiák és kereskedelmi korlátok között a szakértők integrálják az 
eredményeket és javaslatokat, valamint fejlesztési tervet dolgoznak ki a megoldásra.    Hatékonyság. 

4. Végül a bevezetés alatt álló megoldások megszilárdítása érdekében a szakemberek folyamatosan 
tesztelik, hogy azok a fejlesztés tervezése során kialakított módon, annak megfelelően működjenek. 
Szükség esetén, a siker érdekében korrekciós eljárásokat alkalmaznak.          Garancia. 

Hol alkalmazható ez a komplex módszer? 
A módszer nagyvállalatok tapasztalatait, képességeit és lehetőségeit ülteti át a kis- és középvállalkozások 
adottságaira. Természetesen nem látjuk előre, melyik vállalkozás milyen problémát, vagy lehetőséget rejt, 
de –utalva a korábbiakra– a progresszív vállalkozások helyzetét tipizálni lehet. A sikeres vállalkozások 
esetén nagyon jó eséllyel piaci növekedés, illetve termék vagy szolgáltatás diverzifikáció tapasztalható. E 
mellett az üzletmenet-folytonosság biztosítása, ezen belül a cégutódlás, illetve a tulajdonos kiválása az 
operatív vezetésből gyakori kihívás a sikeres hazai kis-és középvállalkozások körében.  
 
Stabil és eredményes vállalkozások mit tegyenek? 

Az ismertség és sikeresség elkényelmesít az alapos önvizsgálatot illetően; emellett –szubjektív okok miatt– 
nem lehet tökéletesen értékelni a saját vállalkozás erősségeit és hiányosságait. A globális piacon, ahogy a 
fogyasztók egyre több választási lehetőséggel találják szembe magukat, a lojalitás sokkal kisebb 
fontosságúvá vált, mint korábban volt; egy alig jobb ajánlat vagy egy átmeneti készlethiány könnyen 
vásárlók elvesztéséhez vezethet. A versenytársak szintén gyorsan változhatnak, újak törnek elő a semmiből 
(gyakran a Föld másik feléről). A globális piac bizonytalan helyzetében fontos, hogy a stratégiai irányítást 
minden vállalkozó menedzselni tudja.  
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Stratégiai menedzsment, emberi-erőforrás és folyamatmenedzsment célterületi 

Gyakorlati tapasztalatunk alapján a hazai kis- és középvállalkozások elsőként stratégiaalkotás; folyamatba illesztett 

személyes cél, hatáskör, felelősség meghatározás; belső kommunikáció; delegálás, bevonás és motiválás; valamint 

teljesítményértékelés; továbbá a szervezeti tudás menedzselésének területein tudnak előre lépni a szervezeti 

értékek és hatékonyság növelése során. 

Az alábbiakban egy nem-strukturált, nem teljeskörű felsorolást adunk a felmerülő módszerekről és tevékenységi 

területekről.
 
a. Célok tisztázására, szervezeti stratégia kialakítására 
irányulóan: 

 Stratégiai szemlélet bevezetése 

 Környezetelemezés, helyzetelemzés 

 Jövőkép tisztázás 

 Misszióalkotás 

 Stratégiai prioritások kidolgozása 

 Rövid távú jövőkép-alkotás 

 Stratégiai tervezés 

 Részstratégiák kidolgozása 

 Stratégiaváltás 
 
b. Szervezeti (cél szerinti) tevékenység fejlesztésére 
irányulóan: 

 Igényfelmérés (kliensek körében) 

 Szükségletanalízis (társadalmi szegmensre) 

 Piackutatás, piaci elemzés (szolgáltatás/termék 
vonatkozásában) 

 Projekttervezés, projektfejlesztés 

 Cél- és eredményorientált tervezés bevezetése 

 Szolgáltatásfejlesztés 

 Kliensbevonás, klienskonzultáció 

 Szolgáltatói attitűd erősítése 

 Hatásvizsgálat, eredménymérés 

 Komplex minőségfejlesztés: Lean management 
 
c. Szervezeti működés fejlesztésére irányulóan: 

 Menedzsment-fejlesztés 

 Stratégiai menedzsment kialakítása 

 Struktúraváltás, - átalakítás 

 Emberi erőforrás-gazdálkodási terv kidolgozása, 
bevezetése 

 Kommunikációs terv kialakítása, bevezetése 

 Adminisztrációs, dokumentációs rendszer 
fejlesztése 

 
d. Munkavégzés körülményeinek és feltételeinek 
javítására Irányulóan: 

 Munkamódszer-fejlesztés 

 Munkakörök tisztázása 

 Hatékonyságnövelés 

 Együttműködés-fejlesztés 

 Szervezeti kultúra elemzése, változtatása 

 Teljesítményértékelés 

 Értékelési, visszajelzési rendszer kialakítása, 
fejlesztése 

 Motivációs rendszer kialakítása és alkalmazása 
 
e. Szervezet érdekében az egyénekre (munkatársakra) 
irányulóan 

 Egyéni motivációk tisztázása 

 Munkavállalói problémák egyéni kezelése 

 Átszervezés, munkakör-váltás 

 Átmeneti, vagy végleges kiemelés a 
munkakörből 

 Kompetenciacsökkentés, - növelés 

 Egyéni, speciális juttatások, kedvezmények, 
szankciók 

 
f . Vezetés fejlesztésére irányulóan: 

 Irányító testület fejlesztése 

 Irányító testületi működés hatékonyságának 
növelése 

 Hatékony döntéshozatal fejlesztése 

 Vezetési stílus elemzése, átalakítása 

 Döntési kompetenciák tisztázása, újraosztása 

 Delegálási folyamatok fejlesztése 

 Döntéshozó testületek közti kapcsolatépítés, - 
erősítés 

 Formális és informális vezetés integrálása

 

Az emberi-erőforrás, és folyamatfejlesztés elkerülhetetlen velejárója a gazdálkodás lehetőségeinek ismerete és a 

felhasználható forrásoknak időbeli és mennyiségi tervezhetősége. Egyes esetekben a marketing és értékesítés, mint 

a szervezeti célokat szolgáló átalakítás egyik eredménye jelentős szerepet kap az eredmények hatékony elérésében. 
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Gazdálkodás célterületei 

Gyakorlatunk azt mutatja, hogy a kis- és középvállalkozások eredményességének és stabilitásának egyik fontos 

lehetősége a tervezési folyamatok fejlesztése. Egy termék bevezetése, vagy a vállalkozás rövidebb-hosszabb távú 

működésének számokba foglalása irányt mutat, melyet mind a vezetés, mind a munkavállalók szintjén érezhetővé 

lehet és kell tenni. Átgondolt tervezés nélkül nagy eséllyel lesz egy termék, szolgáltatás bevezetése sikertelen, 

túlköltött. 

Az alábbiakban egy nem-strukturált felsorolást adunk a felmerülő módszerekről és tevékenységi területekről.

 
a. Beszámoló elemzése: 

 Eszköz-forrás csoportok arányainak elemzése 

 Pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása 

 Igény esetén más vállalkozással való 
összevetés 

 Lehetőségek feltárása 
 

 
b. Gazdálkodási, elszámolási egységek vizsgálata: 

 Gazdálkodási rendszer működése 

 Belső egységek tagozódása 

 Egységek költség és eredmény mutatói 

 Saját hatáskörök és központi normák 
vizsgálata 

 Erőforrások keretei 

 Irányítási mechanizmus vizsgálata 

 Egységek teljesítményének mérése 
 
c. Tervezés vizsgálata: 

 Tervezés tartalma, területe, folyamata 

 Tervezés módszere, szabályozottsága 

 Alkalmazott mutatószámok 

 Elvégzendő feladatok definiáltsága 

 Tervek és eredmények összehasonlításának 
módja, gyakorisága 

 Terv bevezetésének, megvalósításának 
vizsgálata 

 
d. Döntéshozatal vizsgálata: 

 Döntési jogkörök, hatáskörök 

 Centralizált és decentralizált funkciók 

 Belső irányítási rendszer 

 Információszerzés és információ áramlás 
helye, eszközei, folyamata 

 
 
e. Végrehajtás és ellenőrzés vizsgálata: 

 Működés során alkalmazott mennyiségi, 
minőségi adatok 

 Ellenőrzésben használt adatok 

 Adatgazdák és adatforrások vizsgálata 

 Közvetlen és közvetett költségek, 
eredmények, erőforrások 

 Tervezés és végrehajtás 
összehasonlíthatósága, módszere 

 Információs rendszer felépítése, szolgáltatott 
adatok 

 Érdekeltségi rendszer felépítése, működése 
 
f . Szállítók, vevők és egyéb kapcsolódó szervezetek 
vizsgálata: 

 Partner és egyéb kapcsolódó intézmények 
kiválasztási, értékelési rendszere 

 Alkalmazott mutatószámok 

 Érdekeltségi rendszer összhangja 

 Speciális kapcsolatok meghatározása és annak 
hatásai 

 
 
A gazdálkodás szabályozottságának, a hatékony erőforrás felhasználásának fejlesztése többek közt az emberi-
erőforrás területét is pozitívan befolyásolhatja, például egy hatékony és jól működő érdekeltségi rendszeren 
keresztül.  
A vállalkozás gazdálkodási pályája egy új piaci termék bevezetése kapcsán a marketing területtel közösen kialakított 
tervezéssel épül fel, biztosítva a bevételek és költségek kidolgozottságát, a sikertényezők meghatározását, szükséges 
lépéseket.  
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Marketing célterületei 

 

Tapasztalatunk szerint a hazai kis- és középvállalkozások mindegyike végez marketingtevékenységet. Mi más 

támogatná az értékesítést? Mennyire rendszerszerű e tevékenység, mire mennyit fordít a vállalkozás és ez mekkora 

eredményt hoz? Ne legyen megválaszolatlan vagy bizonytalan forrásból eredő a válasz! A vállalkozás teljes körű 

marketingaudit vizsgálata elősegíti a korábbi aktivitások feltérképezését, azok eredményességét és 

költségvonzatának megismerését. A múlt vizsgálata fontos ahhoz, hogy megfelelően tudjuk építeni a jövőbeli 

marketing tevékenységet. 

Az alábbiakban egy nem-strukturált felsorolást adunk a felmerülő módszerekről és tevékenységi területekről. 

 
a. Termékelemzés: 

 termékportfólió elemzés 

 szolgáltatás portfólió elemzés 

 USP /egyedi termékelőny/ 

 

b. Piacelemzés: 

 célcsoport és célpiac elemzés 

 konkurenciaelemzés 

 

c. Eredményességvizsgálat: 

 statisztikai adatok vizsgálata 

 promóciók eredményességi vizsgálata.  

d. Marketingkommunikáció: 

 offline és online jelenlét 

 web 2.0 

 kommunikáció és PR 

 sajtókapcsolatok 

 arculat vizsgálat 

 belső kommunikáció 

 
 

e. : Határterületi vizsgálatok: 

 gyártási költségek feltérképezése 

 szervezeti adottságok felmérése 

 

 

A felsorolt területek áttekintését követően – a gazdálkodás megalapozottságát és a stratégiai terveket követő 

tervezés és folyamatfejlesztés eredményeként– lehetőség nyílik, egy alkalmas marketing stratégia-javaslat 

kidolgozására, mely tartalmazza a hosszú távú célokat, de kiegészül pontos akciótervekkel is.  
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AZ AJÁNLATTEVŐ KÉPVISELŐJE, AKI JOGOSULT A TÁRGYALÁSOK LEFOLYTATÁSÁRA  

 
 
A TQ Consulting Kft-t a tárgyalások alatt az alábbi személy jogosult képviselni. 
 
 
Név:   Dr. Czelleng Arnold 
 
Beosztás:  Ügyvezető  
 
Cím:  1144 Budapest, Kerepesi út 104. 
 
Postacím:  1144 Budapest, Zalán u. 23. (1 lh, 1/1.) 
 
Telefonszám:  (1)- 460-04-46 
 
Faxszám:  (1)-216-61-65 
 
Mobiltelefon:  (30)-2503-523 
 
e-mail:  arnold.czelleng@tqconsulting.hu 
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 INNOVÁCIÓMENEDZSMENT FELMÉRÉS 

 

Mi a felmérés célja? 
A jelen állapot, mint adottság 

meghatározása. A felmérés a vállalkozásban 
rejtett vagy nevesített innovációk 
megalapozottságát, következetességét határozza 
meg. Ezen belül a tapasztalható és elemezhető 
személyi, szervezési, módszertani és gazdálkodási 
jellemzőkre kérdez rá tematikusan. 

Eredményeként a célhoz vezető út kezdőpontját 
lehet körülírni. 

 
Mi az alapja a felmérésnek? 

A felmérést három összetevő 
szintetizálásával alakítottuk ki. 

 Egyrészt: a nemzetközileg elismert MSZ 
CEN/TS 16555-1:2013 szabvány műszaki 
előírásai, mely célja, hogy útmutatást adjon a 
szervezetek szisztematikus 
innovációirányítási gyakorlatának. 

 Másrészt: a 19 év vállalkozásfejlesztési 

tapasztalatunk, az a több mint ezer sikeres 
projekt tapasztalata és kipróbált tudása, 
mellyel rendelkezünk. 

 Harmadrészt: szakértőink évtizedes kutatás-
fejlesztési tapasztalata és az ennek 
eredőjeként elért saját innovációs és K+F 
projektjeink. 

 

Mi várható a felmérést követően? 
Az átlagon felüli teljesítményre való 

törekvés igénye, melynek alapja a stratégia, 
vagyis a következetesség a folyamatok és 
erőforrások menedzselésében. Az innovativitás a 
hétköznapok igényévé válik és hétköznapivá is 
lesz. 

 

Mi a felmérés módszere? 
Két módszer kombinációja, a tapasztalás és 

az adatelemzés megvalósításához. 

 Mélyinterjú: a vállalkozás elsőszámú 

vezetőjével személyes konzultáció. 

 Adatelemzés: a közelmúltban történt 
fejlesztések, változtatások, újítások adatainak 
elemzése, melyhez gazdasági, adott esetben 
technikai adatok, ismeretek szükségesek. 
Mindez munkatárs bevonását is szükségessé 
tehet. 

 
A módszerből eredően a vállalkozás vezetője 

személyesen képes befolyásolni, egyúttal 
megítélni a felmérés eredményességét. 
 

A kapcsolat nem feltétlenül fejeződik be a 
felméréssel. Partnereink a folytatást igénylik, 
amit a bizalom visszaigazolásaként értékelünk.  

 
 

 
 
 
 

Dr. Czelleng Arnold Ph.D 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

750 milliárd forint uniós forrás innovációra. 

Ez most, vagy soha helyzet! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagyvállalati lehetőségek, ismeretek, módszerek alkalmazása. 
 
 
 
 

Termék és szolgáltatásfejlesztés. Folyamat-, szervezet- és üzletfejlesztés. Piaci igények, szervezeti képességek, gyakorlat, 

módszer és rendszer. Potenciál, lehetőségek, rejtett tartalékok. Gátló tényezők, képesség a változásra. Növekedés. 

Következetes vezetés, együttműködő dolgozók, együttműködő partnerek. Képesség alapú együttműködés, folyamat alapú 

munkamegosztás. Hatékonyság növekedés, veszteség csökkenés. Eredményesség. A túlélésért folyó harcot váltsa fel a 

kiszámíthatóság és következetesség. Véletlen helyett tervezett jövőre épülő vállalkozás. Tervezetten rugalmas 

alkalmazkodás. Hatékony erőforrás bevonás, eredmény növelése, költségek csökkentése. Erőforrások racionális 

felhasználása. Emberi szakértelem cél szerint kiaknázásával eredményesség, hatékonyság növekedés. 
 


