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A Budapesti Villamoskészülék Rt esete 

Amikor Kreviczky Pál (vagy "KREPA", ahogy gyakran hívták) 1991-ben a Budapesti 
Villamos-készülék Mővek vezérigazgatója lett, a vállalat teljesítménye mélyponton 
volt. A bevételek csökkentek, a nyereség 1989-tıl folyamatosan és meredeken zuhant. 
A teljesítmény esését KREPA annak tulajdonította, hogy a BUVIM képtelen volt 
alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez. Érvelése szerint a villamossági 
berendezések piaca eladói piacról a vevık piacára változott: 

„Amikor eladói piacon dolgoztunk, a kereslet meghaladta a kínálatot, így az iparág 
vállalatai megfelelı minıségő termékek esetén érvényesíteni tudták magas 
költségeiket az áraikban. Most, a vevık piacán kínálatunk haladja meg a keresletet és 
ezért nem engedhetjük meg többé magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk a 
fogyasztók igényeit és a versenyt.” 

E változást az állami megrendelések csökkenése indította, ami a villamossági 
berendezések legnagyobb vásárlója volt. Ez az iparágon belül szabad kapacitások 
kialakulásához vezetett és erısítette az árversenyt, ami nagy mértékben csökkentette a 
profitrátákat. Különösen súlyosan érintette mindez a BUVIM nyereségességét, mert 
termelésének 70%-a Pesten koncentrálódott, ahol a bérek és az ingatlanköltségek a 
legmagasabbak között voltak. 

KREPA szerint a BUVIM-nak kettıs kihívással kellett szembenéznie: 
Alkalmazkodnia kellett a villamossági berendezések piacán bekövetkezett 
változásokhoz. A költségek kontrollálhatóvá tételén túl a BUVIM-nak a minıség és a 
szolgáltatások javításával kellett válaszolnia a fogyasztói piac kihívására. A 
nyereségesség javítása érdekében nemcsak a költségeit kellett csökkentenie, de az 
inflációval azonos ütemben megközelítıleg 20%-os évi növekedési ütemet is el 
kívántak érni (ami lényegében stagnálás), ezt azonban a zsugorodó piacon csak úgy 
lehetett elérni, hogy új üzleti területeken is meg kell jelenni. 

A növekedéssel egyidejőleg a költségek súlypontját Pesten kívülre kívánták helyezni. 
Mivel a villamossági iparágban a növekedés lehetıségei korlátozottak voltak, KREPA 
az elektronikai és a telekommunikációs termékek piacait célozta meg. Véleménye 
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szerint a BUVIM reménykedhet abban, hogy ezeken a területeken kiaknázhatja 
meglévı erısségeit. A kérdés csak az volt, hogy hogyan érhetı el ez a változás nagy 
összegő kölcsön felvétele vagy újabb alkalmazottak felvétele nélkül, mert KREPA 
mindkét lehetıséget el akarta kerülni. 

KREPA úgy döntött, hogy az általa legfontosabbnak tartott "eszközöket" fogja 
kihasználni - a BUVIM alkalmazottait. Így magyarázta döntését: 

„Ha rosszul állnak a dolgok, az ember kísértést érez arra, hogy az alkalmazottait 
hibáztassa. De ezek ugyan azok az alkalmazottak lennének, akik egyszer sikeressé 
tették a céget Nem látom okát, miért nem tehetnék meg még egyszer. Úgy hiszem, 
elıször motiválnunk kell az embereket és el kell érnünk, hogy bizalommal tekintsenek 
a jövıbe. Erkölcsi tartást kell kiépíteni a vállalat egészében és erısíteni kell az 
emberekben a siker iránti vágyat. Nem kételkedem, hogy meg fognak felelni a 
kihívásnak.” 

1993-ra KREPA stratégiájának sikere nyilvánvalóvá vált. A bevételek elérték a 3 md 
forintot, ami több, mint 50%-kal nagyobb az 1991-es bevételnél. Az adózás elıtti 
profit az 1991-es mélypontot jelentı 20 m Ft-ról több, mint 70 m Ft-ra nıttek. A 
növekedési tendencia ezek után is folytatódott. 1995-ben a bevétel 5 md Ft felett volt, 
az adózás elıtti profit pedig meghaladta a 200 m Ft-ot.  

KREPA bizakodóan beszélt a BUVIM jövıjérıl, nagyravágyó célokat tőzött a cég elé: 
az ezredfordulóig a bevételek háromévenkénti megduplázása és háromévente új üzem 
beindítása. Ez a cél a következı szlogenben fogalmazódott meg: — "16 md-ot 2000-
re". Az adózás elıtti profit 1993-ban 4% volt. KREPA ezt az arányt két év alatt 5%-ra 
akarta növelni, és 2000-re el akarta érni a 12%-ot.  

Vállalati háttér 

A cég 1937 áprilisában alakult korlátolt felelısségő társaságként, a világháború után 
államosították. 1966-ban magába olvasztotta addigi nagykereskedıjét és néhány 
kisebb beszállítóját. 1992-ben elsık között privatizálták (ekkor lett BUVIRT a neve), 
a tulajdonosok megoszlása az 1995-es állapot szerint: 

50,1% a négy felsı vezetı (vezérigazgató, gazdasági igazgató, mőszaki igazgató, 
kereskedelmi igazgató) befektetı Kft-jébıl és egy MRP-bıl álló konzorcium; 
29,3% Állami Vagyonügynökség; 
12,7% pénzügyi befektetık, 
 7,9% önkormányzatok. 

A tulajdonosok a BUVIRT vezetésének szinte teljesen függetlenséget biztosítottak, az 
1995-ös közgyőlés minden vita nélkül hosszabbította meg a négy felsı vezetı 
mandátumát.  

A BUVIM a villamossági berendezések széles körét állította elı a közszolgáltató, az 
ipari, a mezıgazdasági és a fogyasztási szektor számára. '94-re a cég számos új 
termékkel jelentkezett a számítástechnikai, telekommunikációs, ipari és fogyasztói 
elektronikai valamint a háztartási gépek piacán. A cég több, mint 40 technológiai 
kooperációban vett részt nagy nemzetközi vállalatokkal. 
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Struktúra 

A BUVIRT egy többtermékes, diverzifikált több divíziós vállalat volt. 9 
termékdivíziót mőködtetett, mindegyik egy-egy termékcsoport elıállításával 
foglalkozott. Az értékesítés központi funkció volt, és fogyasztói csoportok szerint 
került kialakításra: nagykereskedık, termelıvállalatok, szolgáltató vállalatok, 
kormányzati megrendelések. A marketing szervezetet 3 régióra (hazai, nyugati és 
keleti piacok) osztották fel. Minden régióhoz kirendeltségek tartoztak, amelyek a helyi 
marketing tevékenységet végezték. Egy központi egység látta el a pénzügyi, emberi 
erıforrás menedzsment, személyzeti és más adminisztratív funkciókat és a vezetıi 
információrendszer mőködtetését. 

A cégnek kb. 900 alkalmazottja volt: 100 vezetı, 200 "fehérgalléros" vagy törzskari 
alkalmazott és 600 "kékgalléros" vagy munkás. 

A BUVIRT igazgatóságában KREPA, a gazdasági és a mőszaki igazgató mellett 
helyet kapott az ÁVÜ, az MRP, a pénzügyi befektetık és az önkormányzatok 1-1 
képviselıje is. Az elnök 92-ben Kreviczky lett, 95-ben ezt az ÁVÜ képviseletében 
Tóthfalusi, a minisztérium nyugalmazott ágazati osztályvezetıje vette át. 

A gazdasági, a mőszaki és a kereskedelmi igazgató egy-egy három Kft-bıl álló 
divíziócsoport teljesítményéért volt felelıs, ezeket a technológia vagy a termékek 
hasonlósága alapján alakították ki. KREPA elvárta a termékcsoportok vezetıitıl, hogy 
emellett saját szakterületük szakmai irányítását is ellássák, azaz egyszerre gyakoroltak 
szakmai felügyeletet valamennyi és tulajdonosi felügyeletet a hozzájuk tartozó három 
divízió felett. Ez KREPA meggyızıdése szerint kényszerítette az igazgatókat, hogy az 
irányításuk alá tartozó divíziók feletti tekintélyt ne kizárólag formális pozíciójukra, 
hanem személyes teljesítményükre alapozva érjék el. És így ráadásul kevesebb idejük 
maradt a Kft ügyvezetık piszkálására. 

A változás megtervezése és bevezetése 

A vevıi piac és a diverzifikált növekedés igényeinek és való sikeres megfelelés 
érdekében KREPA szerint a BUVIRT-nek elıször is új attitődre és értékrendre volt 
szüksége. A változás irányát öt területre kiterjedıen határozta meg: figyelem a 
fogyasztókra, az alkalmazottakra, a termékekre, a költségekre és az innovációra 

Kinevezése után KREPA felkereste a BUVIRT minden divízióját és területi irodáját, 
hogy találkozzon beosztottaival és megvitassa velük az elképzeléseit. Minden 
egységnél nyitott megbeszéléseket tartott egyszerre 5-10 ember részvételével, hogy 
egy év alatt találkozhasson mind az 100 "fehérgallérossal". Szorgalmazta, hogy 
beosztottai tegyék ugyanezt a szervezet alsóbb szintjein is, így a dolgozók közvetlenül 
is részesei lehettek a dialógusnak. E látogatások elsıdleges célja a cég 
alkalmazottainak egyesítése volt egy jövıkép köré. KREPA azt akarta, hogy a 
BUVIRT 900 alkalmazottja a vállalatért és ne a vállalatban dolgozzon. Ahogy 
Bánfalvi, a mőszaki igazgató kifejtette: 

„Ez volt az elsı alkalom, hogy együttesen a fogyasztók igényeire tudtunk 
koncentrálni, és arra, hogy mit kell tennünk. Mindenki — az egyszerő mérnöktıl a az 
ügyvezetıkig az addigi levelezéssel ellentétben személyesen beszélt egymással. Ezek 
nyitott megbeszélések voltak, mindenki részt vett a vitában. Ennek két hatása volt. 
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elıször is az emberek észrevették, hogy a felsı vezetés megközelíthetı; másrészt azt is 
észlelték, hogy a felsıvezetésnek világos képe van a BUVIRT által követendı útról.”  

E találkozók eredménye egy egyszerő állítás volt, ami a változtatási stratégiát foglalta 
össze: "Vezetı pozíció elérése a minıség, a termelékenység, a költségek és az 
alkalmazottak segítségével." Ezt a stratégiát egy ábra is illusztrálta, amit vállalat-
szerte kifüggesztettek.  

A mindenki által elfogadott változtatási stratégia kialakítása és világos 
megfogalmazása után KREPA figyelme a stratégiát megvalósító konkrét lépések felé 
fordult. Véleménye szerint a vezetıi tevékenység 3 egymástól jól elhatárolható 
dimenzió mentén mérhetı: felelısség, folytonos fejlesztés, stratégiai menedzsment. 

Felelısség 

A felelısség kapcsán azt hangsúlyozta, hogy tevékenységük eredményeiért teljes 
mértékben a vezetık felelısek. Bár a cégnél nem volt újdonság a 
tevékenységértékelés, KREPA közelítése két szempontból is eltért az addigi 
gyakorlattól: a) is csökkentette a teljesítménymutatók számát, így a vezetık figyelme 
nem oszlott meg a részletek között, hanem a legfontosabb kulcsváltozóra 
koncentrálódott. KREPA négy teljesítménymutatót alkalmazott: adózás elıtti profit, 
árbevétel és annak növekedése, cash-flow, létszám, b) arra ösztönözte a vezetıket, 
hogy vállalják a felelısséget  döntéseikért. Véleménye szerint "a vezetıknek 
felelısséggel kell bírniuk, a felelısség terhével kell élniük és eredményeket elérniük". 

Ezeket a szempontokat figyelembe véve megszüntette a cost- és profit-centerek 
közötti különbségeket és a vállalat minden egységét, — legyen az termékdivízió, régió 
vagy központi vállalati funkciót ellátó egység — teljesítmény központnak tekintette. 

„A profit- és cost-center a könyvelık fogalmai, nem a vezetıké. Leveszik a 
teljesítményért való felelısség terhét a vezetıkrıl és haszontalan egymásra 
mutogatáshoz vezetnek. Nálunk minden vezetı teljesítmény-centereket fog vezetni.” 

A teljesítmény-mutatók alakulásáért való teljes felelısség fontosságát hangsúlyozta 
Hertelendi, a gazdasági vonalért és kontroll rendszerekért felelıs igazgató is: 

„Ha nem tudom teljesíteni a tevékenységemhez kapcsolódó kötelezettségeimet, azért 
egyedül és vagyok a felelıs. Bár senki nem mondja meg, mit kell tennem, ha nem 
felelek meg a velem szemben támasztott elvárásoknak, ez vagy az ítélıképességem, 
vagy a tevékenységem kritikáját jelenti. Egyik sem megbocsátható. Ha a hibákat 
környezeti változások okozzák, lehet, hogy sajnálni fognak, de ugyan úgy szorul 
körülöttem a hurok. Elvárják tılem, hogy elırejelzéseket készítsek és ezért felelıs 
vagyok a környezeti változók hatásáért is.” 

Folytonos fejlesztés 

A Japánból kölcsönzött improvement management fogalmát KREPA vezette be a 
BUVIRT-nál. Ez a fogalom azt hangsúlyozta, hogy a menedzserek fontos feladatai 
közé tartozik az állandó fejlıdésre való törekvés. Míg a felelısség a végeredményekre 
koncentrált, addig a folytonos fejlesztés a vezetési folyamatra helyezte a hangsúlyt. A 
BUVIRT stratégiáját szem elıtt tartva KREPA a vezetık figyelmét a minıség, a 
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termelékenység, a költségek és a felhasznált munkaerı fejlesztésére koncentrálta. 
Mindegyik fejlıdési területen számszerősíthetı mutatókkal határoztak meg.  

A minıség mérésére a következı mutatók szolgáltak: 1. a vevıi reklamációk száma; 
2. selejtartány a végsı próbák során; 3. termelésközi selejtarány; 4. selejtartány a 
bejövı anyagokban. A minıség így a termelési folyamat legelejétıl fontos szemponttá 
vált. Mivel a végsı cél a "0 hiba" elérése volt, KREPA a minıségi hibák számának 
évenkénti 50%-os csökkentését írta elı vezetıi számára. Az értékesítési szervezetben 
a minıséget az értékesítés utáni szerviz gyorsaságával mérték. A cél a jelenlegi 10-15 
napos kiszállási idı 2-3 napra való csökkentése volt. 

A termelékenységet az egy alkalmazottra jutó értékesítés nagyságával definiálták és 
mérték. KREPA szerint bár nem ez a legkifinomultabb technika, de egyszerő és 
könnyen érthetı. 

Költségmegtakarítási akciókat kezdeményezett, amelyekkel a cég egészének 
jövedelmezıségét javíthatták. A vezetıknek évente költségvetést kellett készíteniük 
arról, hogyan, milyen eszközökkel akarják csökkenteni a költségeket. Ilyen eszközök 
lehettek pl.: kintlévıségek csökkentése, kiadások csökkentése, kisebb hitelfelvétel, az 
elıre fizetések számának növelése, egységesített termelés, stb.. Minden egység 
teljesítményét havonta értékelték, folyamatosan emlékeztetve a vezetıket arra, hogy a 
költségvisszafogás nem egyszeri aktus, hanem mindig van lehetıség további 
csökkentések elérésére. 

A munkaerı minısége és képzése központi tényezı volt KREPA számára a 
folyamatos fejlıdés szempontjából. A kis csoportokban való munkavégzés szintén 
fontos eszköz volt a merev, hierarchikus, "birodalmi szemlélető" szervezet 
kialakulásának elkerülésére: 

„Azt mondtam az alsóbb szinteken dolgozóknak: "a felsıvezetık mindig birodalma 
próbálnak meg kiépíteni, meg kellene próbálnotok megállítani ıket ebben, a 
horizontális kapcsolatok erısítésével. Bár viccesen mondtam, de nagyon komolyan 
gondoltam.” 

E törekvést szem elıtt tartva számos kiscsoportos munkát igénylı tevékenység indult 
be. E tevékenység intézményesítésére KREPA kidolgozott egy részvételi indexet, ami 
a kiscsoportos tevékenységekben részt vevı alkalmazottak arányát mutatta az összes 
alkalmazott számához képest. Az erıfeszítések további fokozását szolgálták az évente 
megrendezett találkozók, amelyekre a vállalat minden részébıl jöttek dolgozók, akik 
ilyenkor kicserélhették ötleteiket. 

A továbbképzés szintén kiemelt figyelmet kapott. KREPA kialakított egy "tréning 
részvételi mutató"-t a szervezet egészére, ami a tréningeken résztvevı dolgozók 
arányát mutatta az összes dolgozóhoz képest.  

A munkaerı jó kihasználásával és a folyamatos továbbképzéssel KREPA 900-ról 820-
ra akarta csökkenteni a létszámot, miközben a vállalat folytatta az értékesítés 
megduplázását. 

Számos egyéb ösztönzıt is bevezettek a folyamatos fejlesztés szellemében. Például 
alkalmaztak egy amerikai tanácsadó céget a megrendelések beérkezése valamint a 
készáru kiszállítása és az árbevétel beérkezése közötti idı csökkentésére. E program 
arra a feltételezésre épült, hogy a fogyasztó egy dolgot nem fizet meg: az állásidıt.  
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Stratégiai menedzsment 

A stratégiai menedzsment fókuszában a versenytársakhoz viszonyított teljesítmény 
állt. KREPA nem titkolta véleményét: 

„Ha tevékenységed eredményei, mint például a nyereség és az eladások növekedési 
üteme az iparági átlag alatt van, akkor legjobb ha magadnak is bevallod, hogy a 
középszer alatt vagy.” 

Megpróbáltak adatokat győjteni az ismert versenytársak piaci részesedésérıl, a 
költségszerkezetükrıl, termelékenységükrıl, bevételeikrıl és profitjukról. Rájöttek, 
hogy milyen nehéz pontos adatokat szerezni a komoly versenytársakról, és a BUVIRT 
elıtt még hosszú út áll, hogy jó versenytárs elemzéssel és elırejelzéssel rendelkezzen. 

A cég felsı vezetésének nagy része, KREPÁ-t is beleértve, úgy érezte, hogy ez az a 
terület, amelyen a legkevesebb haladást érték el, és amelynek a legnagyobb figyelmet 
kell szentelni a jövıben. A marketing terület egyik legutolsó kezdeményezése az volt, 
hogy megkísérelték felmérni a BUVIRT termékcsoportjaira vonatkozó fogyasztói 
preferenciákat a célból, hogy kiderüljön, hogy vajon a BUVIRT minden kategóriában 
ott van-e az elsı három között. 

A tıkebefektetési döntéseket KREPA a stratégiai menedzsment egyik fontos 
elemének tekintette. Új üzletágakba történı belépés elıtt két szempontra fordított 
figyelmet: a) Technológia és méret szempontjából érdekes-e a szóban piaci szegmens 
a cég számára; és b) Képes-e a BUVIRT az iparágban az elsı három cég közé kerülni 
a meglévı illetve potenciális versenytársakat figyelembe véve. A már meglévı 
üzletágak esetében a termelékenység és minıség javítást megcélzó befektetések elınyt 
élveztek a kapacitás növelést célul kitőzıkkel szemben. Bár KREPA a 
tıkebefektetések esetében mindig üzleti tervek készítését kívánta meg, soha sem vette 
túl komolyan az olyan formális elemzési módszereket, mint a jelenérték-számítás vagy 
szükséges megtérülési arány. Véleménye szerint: 

„Egy okos menedzser mindig is elı tud jönni olyan számokkal, amelyek igazolják egy 
befektetés helyességét. Mindemellett, ha már megtettünk egy befektetést túl késı 
rájönni, hogy rosszak voltak a számok. Végül nem marad más, ami számít, csak a 
vezetıidnek az a képessége, hogy a legjobb 2-3 cég között legyen az üzletágban, mivel 
minden piacon ezek azok a cégek, amelyek mindig nyereséget tudnak csinálni.” 

Tervek és ellenırzés 

KREPA szilárdan hitte, hogy  "a teljesítményeket tervezni, ellenırizni és menedzselni 
kell'. A vállalat egész vezetése, összesen körülbelül 30 ember, beleértve az összes 
divízió ügyvezetıt és központi funkcionális vezetıt, részt vesz a tervek kialakításában 
és felülvizsgálatában. Az új tervezési idıszak augusztusban kezdıdik, amikor KREPA 
mindenkitıl megköveteli, hogy nyújtsa be a következı pénzügyi évre vonatkozó 
induló költségvetését. A vezetık októberben vezetik elı költségvetésük bı vázlatát, 
elsısorban a mőködési paraméterek szempontjából. Az ezt követı vita után november 
elsı hetében mindegyik ügyvezetı, a tulajdonosi felügyeletet gyakorló megfelelı 
igazgató és KREPA 'hatszemközti' megbeszélést tartanak KREPA irodájában. Ezen a 
4-5 óráig tartó megbeszélésen az ügyvezetıknek a következı három dimenzió mentén 
kell részletesen bemutatni terveiket: tevékenység, fejlesztés és stratégiai 
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menedzsment. December végére finomítják és egyeztetik a terveket a termékdivíziók 
és a marketing régiók között. A végsı terveket a vezérigazgató januárban terjeszti az a 
Igazgatóság elé jóváhagyásra. 

A tervcélokat egyéni döntésnek és elkötelezıdésnek is tekintik. A vezetıktıl azt 
várják el, hogy elérhetı, nem pedig vágyak körébe tartozó célokat tőzzenek ki. A 
tervektıl való eltérés az elvárások szerint -0 és +5% között lehetnek. A tervkészítési 
ciklus ideje alatt a vezetıknek háromszor nyílik lehetıségük a célok módosítására. 
KREPA úgy gondolja, hogy az emberek általában túlbecsülik a lehetıségeiket, ezért 
módosításra csak lefelé ad lehetıséget: 

„A legtöbb ember túlbecsüli lehetıségeit és képességeit. A vezetık mindig is 
optimisták lesznek céljaik felıl. Mindig hagyom, hogy csökkentsék a számokat, de még 
soha senkit nem kértem arra, hogy növelje azokat.” 

Néhány alkalommal KREPA 10%-kal csökkentette a kitőzött célokat, annak 
érdekében, hogy az adott vezetı elérhesse azokat. Szerinte: 

„A siker sikerre tanít. A kudarc nem tanít sikerre. Szívesebben beszélek sikerrıl, mint 
kudarcról. Attól a pillanattól fogva, hogy valaki elkezd sikeressé válni, fejlıdik az 
önértékelése is, és ez segít számára a jövıben magasabb célokat állítani.” 

A teljesítmények és a tervek összevetése céljából az egész vezetı-gárda 
negyedévenként találkozik két napra (januárban, áprilisban, júliusban és októberben). 
Az elsı napot azzal töltik, hogy áttekintik az elızı negyedévi teljesítményeket és 
kiigazítják az egész évre vonatkozó elképzeléseket. A második nap inkább kvalitatív 
kérdések megvitatásával telik el. 

A tervellenırzı értekezleten mindegyik menedzsernek az egész csoport elıtt kell 
elıadni az eredményeit. Az áttekintés hangulatát a következıképpen jellemezte 
KREPA: 

„A sikert nem szükséges megmagyarázni. A kudarcot nem lehet megmagyarázni.” 

A vezetıktıl elvárják, hogy vállaljanak felelısséget a kudarcért, és soha nem engedik 
meg nekik, hogy év közben módosítsák a terv elırejelzéseiket. Mindemellett 
bátorítják ıket lehetıleg minél pontosabb elırejelzéseket tegyenek az év végi 
eredményekre vonatkozóan minden negyed év végén. Az ilyesfajta rugalmatlanság 
magyarázata abban rejlik, hogy így biztosítják azt, hogy a vezetı teljesen magáénak 
érezze a véleményét és felelısséget is vállaljon érte, különösen azért, mivel a terveket 
soha sem módosították felfelé. KREPA úgy vélte, hogy korábban a BUVIM-nál a 
vezetık túl könnyen átháríthatták a felelısséget másra. Most azonban a vezetık 
többsége, ahogy Gaál, az egyik ügyvezetı elmondta, nagyon komolyan felvállalja a 
'találati arányát', vagyis azt a képességet, hogy konzisztensen teljesítik a kitőzött 
célokat: 

„Háromhavonta mindegyikünk kristály tisztán láthatja, hogy milyen mértékben tudjuk 
teljesíteni a vállalásainkat. Bár KREPA nem gyakorol ránk nyomást, egyikünk sem 
szeretné elismerni, hogy kudarcot vallott. Éppen most én nem tudom elérni a kitőzött 
céljaimat, így már elıre borzongok az áprilisi megbeszéléstıl. Már most nagyon 
keményen dolgozom, hogy a júliusi megbeszélésre már teljesíteni tudjam a 
vállalásaimat. Mindegyikünk azt akarja, hogy büszkén mehessen az értekezletre, nem 
pedig azt, hogy úgy kelljen kisompolyognia onnan.” 
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A negyedévenkénti egyeztetésen túl KREPA minden termék divízió és marketing 
régió teljesítményét ellenırzi évenként 3-4-szeri látogatása alkalmával. Ez a 
tevékenység havi idıbeosztásából 5-8 munkanapot vesz el. Havi menetrendjét az 
elızı hónap 15-én kiadják és eljuttatják minden menedzserhez, így mindenki tudja, 
mikor akarja meglátogatni ıket. Az ügyvezetıknél történı egy napos látogatások, és a 
közvetlen jelentéseik adnak módot KREPÁ-nak, hogy 'képet kapjon arról, mi is 
történik a vállalatnál.' Ezen túlmenıen az ügyvezetıknek teljes döntési szabadságuk 
van a divízióikat illetıen: 'Havi huszonkilenc napon át az ügyvezetık nem hallanak 
felılem, és én sem hallok felılük. Azt szokták mondani, hogy gyakorlatias vezetı 
vagyok, de nem szólok bele túl sokszor a munkájukba.' 

A divíziók alsóbb szintő azonos beosztásban lévı vezetıit is bátorítják arra, hogy 
tartsanak negyedévenként megbeszéléseket. KREPA ezeken két évente szokott részt 
venni. Vannak értekezletek a mővezetık, a beszerzık, a marketingesek, a mérnökök 
és minıségbiztosítók között. Ezek a találkozók lehetıséget adnak arra, hogy a vezetık 
tanuljanak a többiek tapasztalataiból, valamint, hogy egyeztetett terveket 
készíthessenek a teljesítmények javítására. 

Teljesítményértékelés és ösztönzık 

"Az emberek olyan keményen dolgoznak, amennyire csak tudnak. Szeretnék a 
legtöbbet kihozni magukból, ami csak bennük van. Mi több, az emberek szeretik 
megmérni magukat a velük egy szinten lévı társaikkal. Gyakran nem jelent problémát 
számukra, ha a fınökük jelenlétében sikertelenek, de gondot okoz, ha kollégáik elıtt 
történik meg mindez." 

A BUVIRT ösztönzési rendszere megfelel KREPA fent említett, az emberi 
természetre vonatkozó feltételezéseinek. A célul kitőzött ösztönzık nem pénzbeli 
jutalmak, hanem az önértékelést segítı juttatások: elıléptetés, a személyes 
kötelezettségvállalás teljesítése által elért megelégedés és a kollégák elismerése. A 
prémium rendszer és a fizetési kategóriák alig valamivel a pesti ipari átlag felett, 
nagyon konzervatívan voltak megállapítva, még ügyvezetıi szinten is. A legfıbb 
formális elismerés, az elıléptetés, csak a szerény bérnövekedéssel, ugyanakkor 
jelentıs mértékő felelısség növekedéssel járt. Ez azt jelentette, hogy a vállalatnak 
folyamatosan növekednie kellett, hogy elıléptetési lehetıségek álljanak állandóan 
rendelkezésre. 

KREPA arra törekedett, hogy a BUVIRT teljesítményértékelési rendszerét a lehetı 
legnyitottabbá, átláthatóbbá és igazságosabbá tegye. Ezen célból a marketing régióktól 
elvárta, hogy rangsorolják a termék divíziókat annak megfelelıen, mennyire képesek 
kielégíteni a vásárlók igényeit. A termék divíziók viszont a marketing régiókat 
értékelték annak megfelelıen, mennyire voltak képesek reklámozni és eladni 
termékeiket. Ezeket a rangsorokat táblázatba foglalták és bemutatták az egyik 
negyedéves értékelésen, ahol a teljes vezetı-gárda részt vett. Bár alkalmanként vita 
bontakozott ki ezekrıl a rangsorokról, KREPA igyekezett minimalizálni ezeket a 
civódásokat, emlékeztetve a a vezetıket arra, hogy egyik ügyvezetınek sincsen semmi 
oka arra, hogy egy másikat kipécézzen magának, mint rosszul teljesítıt. A rossznak 
ítélt vezetınek volt kötelessége a másiknak megmagyarázni, hogy annak értékelése 
miért nem volt pontos. 
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„A vezetık értékelésével kapcsolatban KREPA az elért teljesítményt hangsúlyozta, 
nem pedig meglévı képességeket. Bár elismerte, hogy lehetnek különbségek vezetıi 
között a veleszületett képességek tekintetében - némelyek okosabbak, mint mások -, 
kevés figyelmet fordított ezekre a különbségekre. Ehelyett az elért eredményekre 
koncentrált. Ezek az eredmények a vezetı nyilvántartott tervteljesítési eredményeit, 
valamint a relatív versenyben elért teljesítményeit foglalták magukban. Így azokat a 
vezetıket, akik képesek voltak egy veszteséges divízióban csökkenteni a veszteségeket 
kedvezıbben ítélték meg, mint azokat, akiknek csökkent a profitszintje, vagy piaci 
részesedése. Mint KREPA említette, egy vezetıt, akinek a Kft-je a vállalat összes 
profitjának jelentıs részéért volt felelıs, kedvezıtlenül értékeltek, mert pozícióba 
kerülése óta a divízió piaci részesedése 20%-ról 16-ra csökkent.” 

KREPA úgy vélte, hogy azáltal, hogy az értékelésben a hangsúly az elért 
teljesítményre került, még pedig mindenkinek a jelenlétében, ezáltal a rendszer 
mindenki számára teljes mértékben átláthatóvá vált. Ténylegesen úgy gondolta: 

„Oly nyitottá vált a teljesítményértékelési rendszer, hogy gyakorlatilag megváltam 
attól az elıjogomtól, hogy én léptessek elı bárkit is. A mindenki számára ismert 
relatív teljesítmény alapján kell elıléptetnem az embereket. A vezetık teljesítmény 
adatai és a rangsorban elfoglalt helyük köztudomású adatok a vállalatnál.” 

Egy ilyen átlátható teljesítményértékelési rendszer egyik nagy elınye azontúl, hogy a 
kinevezéseket mindenki igazságosnak tartotta, KREPA szerint az volt, hogy 
megakadályozta azok demotiválódását, akiknek nem sikerült elıre jutni. Ezt így 
magyarázta: 

„A legtöbb ösztönzési rendszer esetében nem vizsgálják azt a hatást, amit az a nem 
jutalmazottakra fejt ki. Számomra azonban ez egy fontos tényezı. Végül is azok 
vannak többségben, akik nem kapnak jutalmazást. Így ha ık elveszítik motivációikat 
nagy bajba kerülhetünk. Úgy találom, hogy a BUVIRT-nál létrehozott rendszerben, 
sokkal könnyebben megtudják érteni a következményeket azok, akik nem lépnek elı, 
hiszen teljes mértékben értik a rendszer mőködését.” 

Az elıléptetésen és a béremelésen túl több szimbolikus elismerés is létezik, így olyan 
díjak, melyeket azok a vezetık kapnak meg, akik a többiekhez képest kiemelkedı 
teljesítményt értek el a pénzügyi eredmények, a minıség, a termelékenység, a 
költségek, vagy az alkalmazotti részvétel terén. A vezetık keményen küzdenek 
ezekért a díjakért. 

„Minden évben odaítélik a legjobb marketing teljesítményt nyújtó üzletág és régió 
díját. A díjat a negyedéves értékelés alkalmával adják át az összes igazgató és 
ügyvezetı elıtt. Teljesítményedet az összes kollégád jelenlétében ismerik el. Ezek azok 
a pillanatok, amelyekért mindannyian élünk.” 

KREPA azt akarta, hogy azok akik a célokat kitőzik és azok elérésért dolgoznak, 
hosszú távú elkötelezettséget érezzenek a divízió és annak céljai mellett. Ennek 
megfelelıen nem rotálta rendszeresen a vezetıket: 'Ha a vezetık úgy érzik, hogy csak 
átmenetileg vannak egy pozícióban, akkor rövid távon fognak csak gondolkodni. Azt 
akarom, hogy úgy gondolják: 'Minden döntésem következményével nekem kell 
megbirkóznom a jövıben.'' 

Rossz teljesítmény esetén, nem csak a beosztottak voltak felelısek, hanem vezetıik is. 
KREPA úgy vélte, hogy ha a dolgozók hibáznak, akkor a vezetıknek nem ıket kell 
hibáztatniuk, hanem saját magukban kell keresniük a hiba okát. A rossz munkát 



SZERVEZETI MAGATARTÁS TANSZÉK  1-2010-03 

 10

végzık mögött eredménytelen menedzsment áll: 'Egy szervezetben nem lehet túl sok 
inkompetens ember, hacsak az ügyvezetı és a felsı vezetés nem inkompetens.' 

A gyenge vezetık esetében KREPA elıször az önfejlesztést támogatta: 'Ha valaki 
átmenetileg rosszul teljesít, akkor segítek neki megtalálni a fejlıdés útját. A munkám 
az, hogy biztosítsam azt, hogy mások el tudják végezni a munkájukat.' Úgy hitte, hogy 
a fejlıdés az emberekbıl magukból ered: 'A fejlıdés alapvetıen önfegyelembıl, 
önelemzésbıl, versenyszellembıl, és önbizalomból származhat.' Azokat a vezetıket, 
akik a segítség ellenére sem tudtak fejlıdni, nem bocsátották el a cégtıl, hanem 
csökkentették a státuszukat és felelısségüket, vagyis KREPA kifejezésével élve 
megtartották ıket 'szervezeti dekorációnak'. Az ilyen egyének általában végül is 
önszántukból mondtak fel. Ha mégis a maradást választották, úgy érezte nincsen joga 
kirúgni ıket, mivel bizonyos mértékben saját kudarcaként is lehetett ıket értékelni. 

KREPA úgy gondolta, hogy az általa alkalmazott menedzsment technikákat más 
multidivízionális cégeknél és más országokban is lehet hasznosítani. Arra kérdésre, 
hogy ha egy nyugati vállalat elsı embere lenne, akkor mennyiben változtatna a 
vezetési stílusán, azt szokta válaszolni: 'Nem vezetnék másképpen egy nyugatii céget 
sem, kivéve azt, hogy felvállalnám azt a személyes felelısséget, hogy valakit 
elbocsássak a vállalattól.' 

Összegzés 

Bár a BUVIRT kétségtelenül virágzó korszakába jutott KREPA vezetése alatt, néhány 
új, megválaszolásra váró kérdés már megjelent a látóhatáron.  Egy ilyen felvetés, hogy 
a jelenlegi vezetési rendszer vajon megfelel-e egy jóval nagyobb és összetettebb 
szervezet kihívásainak is? Figyelembe véve a vállalat gyors növekedését, tovább 
mőködhet-e a nagymértékben személyes kapcsolaton nyugvó vezetési stílus, ha a 
BUVIRT-nak 9 helyett 15 divíziója lesz? Varga Zsuzsa emberi erıforrás fejlesztési 
vezetı szerint: 

„Lehet, hogy kinıjük a jelenlegi szervezeti struktúránkat. A cégnek sokkal 
érzékenyebbnek kell lennie külsı piacok felıl érkezı hatásokra. Például az új 
elektronikai divízióink, nagymértékben különbözı munkaerıpiacokkal állnak 
kapcsolatban, mint a hagyományos erısáramú berendezéseket gyártó divízióink. 
Vajon a software és telekommunikációs mérnökeinket eltérıen kell-e béreznünk más 
mérnököktıl, ezzel kockára téve a belsı méltányosságot, vagy ırizzük meg az 
egyenlısdit, és így fennáll a kockázat, hogy nem megfelelı képességő mérnökök 
jönnek hozzánk dolgozni? Meg kell találnunk annak a módját, hogy hogyan lehetünk 
belül sokkal sokszínőbbek. Azok a rendszereink és eljárásaink, amelyek megfeleltek a 
hagyományos üzletágainkban, nem biztos, hogy megállják a helyüket az újakban. 
Mindemellett KREPÁ-nak jóval nehezebb lesz egy sokkal nagyobb szervezet élén 
továbbra is tartani az ütemet. Vajon vezetési rendszerünk ugyanilyen jó és hatékony 
marad akkor is, ha ı már nem tud ilyen intenzíven szerepet vállalni?” 

A BUVIRT-nak nagyon kemény versennyel kell szembenézni azokon a piacokon, 
ahová most szándékozott belépni. Kemény feladatot jelent például a televíziók és a 
személyi számítógépek piacán való megjelenés sikeres véghezvitele. Ezeken a 
területeken a korábbi 'betörık' sokkal nagyobb sikereket tudtak felmutatni. A vezetık 
egy részét elfogta a bizonytalanság a vállalat nagyarányú terjeszkedése kapcsán, hogy 
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vajon mi történik ha ezeknek az új kezdeményezéseknek jelentıs része kudarcba 
fulladna. 

Végezetül több vezetı is kételkedik abban, hogy a vállalat KREPA visszavonulása 
után is fent tudja-e tartani jelenlegi teljesítıképességét. Kérdések fogalmazódtak meg 
a BUVIRT jövıjével, a szervezet KREPÁ-tól való függıségével, és az ı vezetési 
stílusának átmenthetıségével kapcsolatban. Így például, vajon KREPA vezetési 
filozófiája elég mélyen meggyökerezett a vállalati gyakorlatban, hogy az általa 
támogatott viselkedésminták visszavonulása után is tovább éljenek? Vajon ez a 
szervezeti kultúra megfelelıen tud-e illeszkedni egy új vezér eltérı stílusához? 


