
 
 

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságának (SZMT)  

SZAKMAI ÁLLÁSFOGLALÁSA 

a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) jogállásáról és a 
kormányzati kommunikációs beszerzésekről, valamint az NKOH 30 milliárd forintos 

szervezetfejlesztési keretszerződése tárgyában. 

Elfogadta: az SZMT Közgyűlése 2021. május 6-án. 

Bevezetés 

2020. december 18-tól egy kormányrendelet értelmében az állami intézmények és az 50 százaléknál nagyobb 

részben állami tulajdonú vállalatok (kivéve MNB) csak az NKOH engedélyével, illetve azon keresztül 

szerezhetnek be szervezetfejlesztést. Ezen szervezeteknek az NKOH felé jelezni kell az igényt, amelyet az 

NKOH – ismeretlen szempontok mentén – elbírál, és dönt a fejlesztési igény jóváhagyásáról, valamint a 

megvalósítás módjáról. 2020. december 23-án az NKOH keretszerződést kötött a p2m Consulting Szolgáltató 

és Tanácsadó Kft-vel minimum 12 hónap időtartamra, 30 milliárd Ft értékben szervezetfejlesztési feladatokra, 

melyeket előre nem specifikáltak. A 2020. december 18-át megelőző időszakban az érintett állami 

szervezetek a rendelkezésre álló forrásaik keretein belül önállóan döntöttek a szervezetfejlesztési igényeik 

kielégítését szolgáló szolgáltatások megrendeléséről, valamint az együttműködés módjáról a saját 

hatáskörükben kiválasztott tanácsadókkal. A 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet és az NKOH fent említett 

keretszerződése két új közvetítőt iktatott be a megrendelő és szolgáltató viszonyrendszerébe. Az új szereplők 

bevonásának szükségességét – tudomásunk szerint – előzetes vizsgálat vagy hatástanulmány nem igazolta, 

a jelen piaci szereplők nem kerültek bevonásra a rendelet előkészítésébe. 

Szakmai állásfoglalás 

A minőségi szervezetfejlesztés valós eredménye: a szervezetek szakmailag-üzletileg eredményes, 

szervezetileg hatékony, emberhez méltó és fenntartható működése. Ezek alapvető fontosságúak, és 

érvényesek az állami szervezeteknél, intézményeknél folyó szervezetfejlesztésekre is. 

Az SZMT szakmai, üzleti és etikai szempontok miatt is tiltakozik a szervezetfejlesztési beszerzések 

162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet szerinti új szabályai ellen. A kialakult helyzetet elfogadhatatlannak 

tartjuk, egyrészt azért, mert a rendelet indokolatlanul korlátozza az állami szervezetek szabad és 

önálló fejlesztő partner választását, ami a minőségi szervezetfejlesztési együttműködés alapja, 

kötelező eleme lenne. Másrészt azért, mert ezen szervezeteknél a rendelet egy tulajdonosi jogokat 

nem gyakorló hivatal kezébe helyezi a tanácsadókat bevonó fejlesztések költségvetési és beszerzési 

döntéseit. Állásfoglalásunk alapja az, hogy a minőségi szervezetfejlesztés mindenkori és 

elengedhetetlen feltétele az ügyfél és a tanácsadó között létrejövő direkt, közvetlen és kölcsönös 

bizalmon alapuló kapcsolódás; ennek hiányában a minőségi szervezetfejlesztés végzése 

ellehetetlenül az érintett szervezetekben.  

Ezen túlmenően, az üzleti titok és a szellemi tulajdon védelme szempontjából az SZMT rendkívül 

aggályosnak tartja, hogy a beszerzési folyamat egy olyan közvetítő cég bevonásával valósul meg (p2m 

Consulting Kft.), amely maga is fejlesztő partnerként érdekelt a megbízások elnyerésében és 

teljesítésében.  

A magatartástudományi szervezetfejlesztés szabályai, minőségi kritériumai és az SZMT Etikai Kódexe 

értelmében az SZMT tagjai és a fejlesztést végző szakemberek a következő szakmai, értékrendi és etikai 

szempontok mentén kell, hogy végezzék munkájukat: 

 A minőségi szervezetfejlesztési folyamatban a megbízó és a tanácsadó közvetlenül, direkt módon és 

bizalmi alapon kell, hogy kapcsolódjon. 
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 A megbízó és a szervezetfejlesztő tanácsadó szakember között létrejövő pszichológiai szerződés 

alapvető fontosságú, és szintén csak közvetítő nélkül köthető meg. 

 A pszichológiai szerződés során a felek kölcsönösen kifejezik, meghallják és – ha a kapcsolat létrejön, – 

elfogadják egymás igényeit és elvárásait, valamint tisztázzák a folyamatban betöltendő szerepeiket, 

feladataikat, és azokról megállapodnak. 

 A megrendelő és a fejlesztő személyesen, közösen és közvetlenül egyezteti az elvégzendő munka célját, 

és kereteit; ezáltal együtt definiálják a kívánt változásokat és eredményeket – és amennyiben szükséges, 

ezekről a változási folyamat során újraszerződnek. 

 Végül, a szervezetfejlesztő partner kiválasztásáról a fentiekből eredően maga az ügyfél/a folyamat 

megbízója dönt, míg a szervezetfejlesztő partner is dönt arról, hogy a megismert feltételek és kapcsolat 

mentén biztosítottnak látja-e a minőségi szervezetfejlesztés lehetőségét, és vállalja-e a megbízást.   

A leírtakból következik, hogy egy olyan folyamatban, ahol nincs csorbítatlan lehetőség a fentiekre, 

mert a fejlesztési igény, ill. az ajánlati és szerződéses folyamat többszörös közvetítésen keresztül megy végbe 

(NKOH és p2m, valamint esetleges alvállalkozói); a partnerválasztás nem transzparens szempontok mentén 

valósul meg; továbbá az erről szóló döntés nem a megbízó által születik meg, eleve nem adottak a feltételek 

a minőségi szervezetfejlesztés megvalósítására.   

Szakmai meggyőződésünk, hogy a közvetlen megbízó-fejlesztő kapcsolat ellehetetlenülése a 

kapcsolatfelvételi szakaszban, továbbá a valós, előzetes igényfelmérés kimaradása, valamint a fenti 

szakmaetikai elvek sérülése nemcsak a magatartástudományi szervezetfejlesztés (OD) világában, 

hanem a hivatkozott rendeletben felsorolt más szervezeti tanácsadási megközelítésekben és 

szakmákban is negatívan befolyásolja a minőségi fejlesztések megvalósulását. 

A többszörös közvetítő beiktatása az állam számára drága, az ügyfelek számára pedig időben hosszabb, 

folyamatában rugalmatlan és minőségileg kockázatos. Több mint 1000 állami tulajdonú vállalat és 

intézmény széles körű tanácsadói megbízásait érinti a rendelet, a stratégiai tanácsadástól a 

minőségbiztosítási támogatáson és folyamatfejlesztéseken át, a szervezeti kultúra- és humán fejlesztésekig.  

A közvetítő(k) nem ismerhetik minden fejlesztési szakterület specialitásait, és minden iparág és 

intézménytípus sajátos jellemzőit, ezért nem képzelhető el, hogy hatékonyabban választanák ki a 

legmegfelelőbb fejlesztő partnert az ügyfél számára, mintha azt az ügyfél közvetlenül maga tenné meg.       

A fenti elvek és folyamati lépések megvalósulásának hiánya komoly kockázatot jelent az állami szféra 

számára: minőségromlás, megakadó és/vagy elmaradó fejlesztések, bizalomhiány, tanácsadók 

kontraszelekciója, elégedetlenség, hatékonyságromlás, a megtartó képesség gyengülése, emberi, 

szakmai és üzleti teljesítmény stagnálása, visszaesése. Ez egyetlen felelősen gazdálkodó kormányzatnak 

sem lehet célja, érdeke.   

Jelentős kockázatát látjuk annak is, hogy az újonnan kialakított folyamat visszafordíthatatlan károkat 

okoz, hiszen korlátozza és eltorzítja az eddig egészséges piaci versenyt, továbbá konfliktusokat kreál, 

megosztva a szervezeti tanácsadói piacot és a szakmát.  

Minőségi szervezetfejlesztést végezve hazánk szervezeteit segítjük. Hisszük, hogy végső soron így a magyar 

gazdaság és társadalom fejlődését támogatjuk. Véleményünk szerint az új szabályozás mentén kialakult 

rendszer az érintett szervezetek esetében ezt a tevékenységünket akadályozza. 

Az SZMT a tagjaira bízza a döntést ebben a helyzetben, az újonnan felállt struktúrában való, a szakma 

értékeihez illeszkedő részvételről. Az SZMT nyitott a helyzet megváltoztatására irányuló 

megoldáskeresésben való aktív, partneri közreműködésre, párbeszédre. 
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Az állásfoglalás indoklása, szakmai megalapozása 

 

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társaságáról 

A Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága (SZMT) egy olyan szakmai közösség, amely közel 30 éve 

küldetésének tekinti az egészséges, felelősen működő és sikeres szervezetek és közösségek kialakításának 

és fejlesztésének támogatását. Az SZMT működése során, és alapszabálya értelmében politikai 

tevékenységet nem folytat, és politikai pártoktól teljes mértékben független szervezet. 

Az SZMT a magatartástudományi alapú szervezetfejlesztés eszközrendszerének alkalmazásával terjeszti az 

emberileg, szervezetileg, társadalmilag, gazdaságilag fenntartható működés és fejlődés kultúráját és etikáját, 

továbbá eszköz- és keretrendszert biztosít a tagok önkéntes kezdeményezéseihez, amelyek a társadalomban 

hozzáadott értéket teremtenek a szervezetfejlesztés eszközrendszerének használatával. 

A társaság elősegíti a tagság és a szervezetfejlesztés iránt érdeklődők szakmai tudásának fejlesztését, a 

szakma minőségének javítását a tudás megosztása és fejlesztése által, valamint képviseli a 

szervezetfejlesztés minőségi sztenderdjeit és szakmai érdekeit, ezáltal hozzájárul a szakma ismertségének 

és presztízsének erősítéséhez, a szolgáltatás iránti piaci igények fejlesztéséhez. 

 

Mi az a magatartástudományi szervezetfejlesztés? 

A magatartástudományi szervezetfejlesztés (OD – organization development) az egyszerre eredményes és 

emberhez méltó szervezet létrehozását célozza. Küldetése a szervezetek eredményességének, 

fenntarthatóságának és adaptációs képességének fejlesztése.  

Az OD folyamat során a konkrét problémák feltárása (diagnózis) és a tényleges kihívások kezelése, illetve 

a kiterjedt bevonás révén valódi és tartós szervezeti változásokat hozunk létre. Emellett azt a 

képességet is építjük, hogy a fejlesztés önfenntartó módon menjen tovább a tanácsadási folyamat után is.  

Ezt a komplexitást fejezi ki French és Bell (1995:28) meghatározása1: 

„A szervezetfejlesztés a felső vezetés által vezetett és támogatott hosszútávú erőfeszítés, amely az 

alkalmazottak felhatalmazását erősítve a szervezet célmegvalósító, tanulási és problémamegoldási 

folyamatainak fejlesztésére, és különösen a szervezeti kultúra együttműködőbbé tételére irányul - ahol a 

munkacsoportok és teamek kultúráján különös hangsúly van -, s ehhez tanácsadói-facilitátori segítséget, 

valamint az alkalmazott magatartástudományok és az akciókutatás elméletét és technológiáját használja fel.” 

A szervezetfejlesztés a megbízás tárgyát képező rendszer egészére, vagy azon túl is kiterjedő, a 

felsővezetés által vezetett és támogatott, tervezett, de egyben folyamatosan alakuló iteratív folyamat, amely 

felhasználja a magatartástudományok naprakész ismereteit. Lényege nem meghatározott lépések 

szisztematikus végrehajtásában, vagy módszerek alkalmazásában, hanem az OD alapelvek és értékek 

gyakorlásában rejlik.  

A fentiek miatt alapvető az ügyfél (megrendelő) és a szervezetfejlesztő tanácsadók között létrejövő és 

különlegesen szoros, bizalmon alapuló szakmai-személyes kapcsolat kialakulása, a folyamatos 

együtt-gondolkodás, a tökéletesen őszinte együttműködés. Az egymás iránti elköteleződés nem 

helyettesíthető a kiindulásban: a minőségi együttműködés a folyamat legelején jön létre, az 

együttműködés és az egymás iránti elköteleződésen alapul – mindez pedig egymás kölcsönös 

megismerésével és szakmai partnerré választásával indul.  

                                                
1 French, W.L. and Bell, C.H., Jr. (1995) Organization Development. 5th ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 
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A minőségi szervezetfejlesztési folyamat a következőképp néz ki (Cumming és Worley, 2009 alapján)2: 

1. Kapcsolatfelvétel az ügyféllel, a potenciális megrendelővel; egymás kölcsönös megismerése 

2. Előzetes diagnózis: a szervezeti helyzet és a fókusztémák feltérképezése, a releváns ügyfél-

rendszer definiálása, keretek, igények és szerepek egyeztetése, tanácsadói döntés az 

ajánlatadásról  

3. Ajánlatadás, a tanácsadó választása esetén szerződés az ügyfél és a tanácsadó között, 

megállapodás a célokban és az elvárásokban 

4. Szervezetdiagnózis készítése 

5. Eredmények visszajelzése az ügyfél számára, közös akciótervezés 

6. Szervezetfejlesztési intervenciók: változtatási lépések és akciók, komplex változásmenedzsment (a 

felek szoros együttműködésével) 

7. A változások stabilizálása és intézményesítése 

8. A folyamat értékelése, további lépések megfogalmazása, újraszerződés, vagy a folyamat lezárása  

OD értékek és etika 

A szervezetfejlesztés értékelvű és etikailag vezérelt tevékenység. Az OD - állásfoglaláshoz kapcsolódó - fő 

alapelvei, értékei és etikai alapvetései a következők: 

 Bizalmi kapcsolaton alapuló munka az ügyfél és a fejlesztő kölcsönös felelősségvállalásával és 

elköteleződése mentén. 

 Hiteles, őszinte kommunikáció, mely vonatkozik mind a kiinduló helyzet megértésére, a fejlesztési 

program közös megtervezésére, és ezek alapján a tanácsadó kiválasztásának transzparens 

folyamatára is; mind a fejlesztés megvalósításának teljes folyamatára. 

 Mindkét fél részéről autonómia az együttműködés megkezdésére vonatkozó döntés meghozásában 

– ügyfél és fejlesztői oldalon egyaránt. 

 A folyamat iteratív – a fejlesztési folyamat általában egy elődiagnózis után alakítható ki, melynek 

során kiderül, hogy ki a megbízó, mi is a kliens rendszer, és mi a valós problématerület, amivel 

foglalkozunk. 

 A folyamat elemei szervesen épülnek egymásra – egyik eredményéből következik a másik, és 

mindig az ügyféllel közösen tervezett lépésekből építjük fel a folyamatot. 

 A folyamatra jellemző a folyamatos újratervezés és – szükség esetén – újraszerződés a klienssel. 

 A szervezetfejlesztési folyamat jellege magában hordozza az OD értékeit: ha a szervezetfejlesztést 

másként végeznénk, az nem lehetne hiteles abban, amit az OD képvisel. Pl. a szervezeti beavatkozás 

nem képviselheti úgy a participáció vagy a felhatalmazás (empowerment) elvét, hogy közben a 

folyamat maga nem participatív és felhatalmazó.  

“Munkánkkal megváltoztatjuk, átalakítjuk az emberek életét, ami kihatással van nagyobb rendszerekre, így a 

gazdaság fejlődésére és a társadalomra is. Ezért tevékenységünkkel és szolgáltatásainkkal támogatjuk, 

hirdetjük az alábbi értékeket: fenntartható és felelős működés és fejlődés, minőség, önkéntesség, önállóság, 

szabadság, felelősség, integritás, önkontroll, önbizalom, kölcsönös tisztelet, tolerancia, bizalom, testi és lelki 

egészség, részvétel és az emberi jogok.” (idézet az SZMT Etikai Kódexéből) 

 

Az OD célcsoportja  

A szervezetfejlesztés a kezdetekben kifejezetten társadalmi kérdésekben való előrelépést és változást 

célzott, de már korán meghódította ugyanúgy az üzleti szférát, mint a civil szektort és az állami vagy 

                                                
2 Cummings, T.G. and Worley, C.G. (2009) Organization Development & Change. 9th Edition, South Western Cengage Learning, 
Mason. 
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közintézményeket. Céljából adódóan – a szakmailag és üzletileg eredményes, emberhez méltó és 

fenntartható szervezetek kialakítása, fejlesztése – nem válogathat.  

A jelenkor Magyarországában számos állami tulajdonú nagyvállalat és közintézmény is elérkezett oda, hogy 

szervezetfejlesztési folyamat keretében dolgozzon a saját működésének eredményesebbé és emberhez 

méltóvá tételén, minőségi, nagy tapasztalattal és múlttal rendelkező szervezetfejlesztő cégekkel, 

szakemberek támogatásával. Ezt a törekvést mi abszolút mértékben támogatjuk, teljes mértékben 

magunkénak érezzük.  

 


