
MM 2020/3 227

1. Gondolatok a szervezeti kiválóságról

1. táblázat:

 AZ ÚJ EFQM MODELL 2020
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„Az EFQM hangsúlyozza továbbá azt is, hogy a 
gazdasági szervezetek fontos szerepet játszanak az 
Egyesült Nemzetek Szövetsége céljainak támogatásá-
ban, és így az ENSZ céljainak beemelése szintén ár-
nyalta és formálta az EFQM Modell legújabb verzió-
ját… Ez alapján feltételezzük és elvárjuk, hogy mind-
egyik szervezet, amely az EFQM Modellt használja, az 
ENSZ által kiadott dokumentumokban megfogalma-
zott lényegi üzenetek mentén tevékenykedik, függetle-

1. ábra: 
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. 

2. ábra:
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3. EFQM Modell 2020

3.1. Az EFQM Modell 

fókuszai

3. ábra:

4. ábra: 
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- A szervezeti kultúra

- A vezetés

- A változás és átalakulás kezelése

- Az agilitás és gyors alkalmazkodóképesség 

- 

„Az EFQM Modell olyan globálisan elismert, 
szervezeti változásokat és teljesítménynövelést támo-

vezetési szemléletet az operatív teljesítmény és ered-
ményorientációval összekapcsolja, illetve eszközként 

-
világítsa, továbbá alátámasztást kapjon ahhoz, hogy 
most hol tart a megvalósításban, a kihívások megvá-

1) Egy gazdasági szervezet, amely az érintett fe-

értékjavaslatot és azt megvalósítja, nem légüres 
térben, hanem meghatározott ökorendszerben te-

-
zetének. Az értékteremtés és a teljesítmény javítá-

a gazdasági, környezeti és társadalmi feltételek, 
-

2) 
hierarchikus, kevésbé adminisztratív, nagyobb 

-
tési stílusra van szükség. 

3) 

-

4) Napjainkban a szervezeteknek egyszerre két kihí-
vásnak kell megfelelniük: egyszerre kell adaptá-
lódni a változásokhoz, a változásokat meglépni, 
és a jelen termelési és szolgáltatási folyamatokat 
menedzselni. A jelenben sikeresen menedzselt 

-

5) A szervezet átállítása a kreatív és innovatív 
gondolkodásra – beleértve az áttöréses menedzs-
mentgondolkodást is – lényegi alkotóeleme a 
megnövekedett értékteremtésnek és a szervezeti 
teljesítményszint emelésének. 

6) A szervezet teljes ökorendszerében kell képesnek 



232 MM 2020/3

-
kony és eredményes reagálásra és válaszadásra.

7) Az együttes értékteremtés kultúrája (Co-

a környezettel való együtt-alkotás) és nem az 

kialakítása hozza az eredményeket. 

3.2. Az EFQM Modell 2020 szerkezeti felépítése

6. ábra: 

Az EFQM Modell központi vezérelve, hogy a 
szervezet Küldetése és a Stratégiája között hogyan 

járul hozzá ahhoz, hogy szervezet képes legyen tar-
tós értékteremtésre a legfontosabb érintettek számá-

-
nyeket érjen el. 

-
pes szervezetet az inspiráló Küldetés, az ambició-

-

„A szervezeti kultúra azon meghatározott értékek 
és normák összessége, amely a munkatársakra és azok 

ahogyan egymással viselkednek a szervezeten belül...

betöltött pozíció, hanem olyan viselkedés, amely a 

értékeket és normákat és segíti formálni a szervezeti 
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tartása

„A szervezet világosan megfogalmazott Küldetése, 
-

-
vezet kiterjesztheti ezt egyéb meghatározott legfonto-
sabb érintetti körre, társadalmi vagy üzleti és irányító 

7. ábra:
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-
meri, hogy a fenntartható értékteremtés életbevágóan 
fontos hosszú távú sikerei és pénzügyi stabilitása érde-

-

-

A teljesítmény és a változás menedzsmentjének 
együttes alkalmazása azért szükséges, mert a szerve-
zetnek teljesítenie kell a jelenben és fel kell készülnie 

elemei közé tartoznak az innováció és a technoló-
giamenedzsment, valamint az egyre fontosabbá való 
adat-, információ- és tudásmenedzsment, továbbá a 
vagyoni eszközök és források fókuszált használata.
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 „Az ökosziszté-

a rendszer egyik részében történik, befolyásolhatja a 
rendszer többi részét. A szervezet összefüggésében 
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2. táblázat: 

1e alkritérium: 

7. kritérium:
1c alkritérium:

5. kritérium: 

1b alkritérium:

3. kritérium:
6. kritérium:



MM 2020/3 237

8. ábra:
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