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ÉS MÓDSZERÉNEK ISMERTETÉSE
A BÁBOLNA RT. PÉLDÁJÁN

Jelen tanulmány az egykori legnagyobb hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari
vállalkozás a Bábolna Rt. közelmúltjának változási folyamatait igyekszik górcső alá
venni, mégpedig egy sajátos nézőpontból, a változtatás menedzsment elméletének és
gyakorlatának szemszögéből.

A tanulmányban vizsgált időszakra tehető a társaság tevékenységeinek többszöri
drasztikus átalakítása illetve a vállalat privatizációjának előkészítéseképpen lezajlott
erőteljes profiltisztítás, amelyeket a Bábolna Rt. rendkívül nehéz szakágazati
környezetben tartós veszteségtermelés mellett volt kénytelen végrehajtani.

A vázolt események részletes, teljes körű ismertetésére, illetve vizsgálatára
nyilvánvalóan nem jelent lehetőséget egy ilyen jellegű tanulmány, de lehetővé teszi azt,
hogy a változtatási szituációk indukáló tényezőinek, illetve a változtatások megvalósítási
módjainak ismertetése révén képet kapjon az olvasó arról, hogy a mindennapi
menedzsment gyakorlatban milyen tényezők alakítják, segítik, illetve hátráltatják a
változtatási folyamatok megvalósítását.

A fentieken túlmenően a tanulmány igyekszik vázlatos áttekintést adni a Bábolna Rt.
kialakulásáról, tevékenységeiről, a társaság működési mechanizmusáról, a vállalatot
körülvevő iparági környezetről, illetve a változtatás menedzsment néhány elméleti és
gyakorlati jellemzőjéről is.

1. BEVEZETÉS
A változtatás menedzsment, mint napjaink vállalatirányítási és vállalatszervezési

gyakorlatának egyik meghatározó irányvonala ritkán válik olyan szakmai publikációk
témájává, amelyek gyakorlati szemszögből igyekeznek megközelíteni a témát, és
esettanulmány jelleggel próbálják összegezni egy konkrét vállalatnál felmerült kiváltó
tényezőit, illetve alkalmazott módszereit.

A Bábolna Rt. esetében a változtatási szituációk tetten érésére a vállalat utóbbi tíz-tizenöt
éves története során számos lehetőség adódik, hiszen a társaság ebben az időszakban számos
változtatási igénnyel és kísérlettel övezve folytatta tevékenységét. Ennek ellenére azonban a
változtatás menedzsment módszereket tudatosan alkalmazó változtatások nem mindig voltak
jellemzők ebben az időszakban, sőt esetenként a rendkívül gyorsan végrehajtott beavat-
kozások, illetve a vállalati belső folyamatok és az ágazati környezet által meghatározott
kényszerű intézkedések jellemezték a társaság menedzsment gyakorlatát.
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A Bábolna Rt. utóbbi tíz éves története során a változtatásokat indukáló tényezők között
egyszerre voltak jelen a vállalati belsőből és a külső környezetből érkező hatások. A
vállalati belsőből érkező hatások között nagy jelentőséggel bírt többek között (1) a
rendkívül elöregedett és megújulásra képtelen vállalati kultúra; (2) a szintén elavult
szervezeti struktúra; (3) a technológiai fejlesztések elmaradásából fakadó gyenge
költséghatékonyságú termelési tevékenység; és (4) a rendkívül magas költségű és
esetenként alacsony színvonalú adminisztratív irányítás. A külső környezet hatótényezői
közül elsősorban (1) a baromfiiparban egyre inkább éleződő piaci verseny; (2) az
ezredforduló utáni években többször ismétlődő rendkívüli ágazati dekonjuktúra; (3) a
társaság speciálisnak mondható tulajdonosi környezete; és (4) többszöri sikertelen
privatizációs kísérletei voltak a változásokat indukáló fontosabb hatások.

Az fentiekben említett tényezők miatt a Bábolna Rt. a nevezett időszakban
folyamatosan átalakulás alatt állt. A tíz éves időtartam alatt többször is jelentősen változott
a társaság mérete, szervezeti struktúrája, irányítási szervezete, esetenként tevékenységei,
mindezekkel együttesen pedig munkavállalói létszáma. Az utóbbi tíz-tizenöt évben a
vállalat életében gyakran történtek olyan jellegű átszervezések, amelyek a változtatás
menedzsment alapvető módszereinek alkalmazását tették szükségessé.

A szerzők véleménye alapján ugyan kérdéses, hogy az adott szituációkban lehetséges
lett volna-e minden esetben részletesen kidolgozott és több időt igénylő
változtatásmenedzsment lépések megvalósítása, de mindenképpen érdemes néhány
változtatási eszközt megvizsgálni annak érdekében, hogy a mindennapi gyakorlatban is
alkalmazható következtetések illetve javaslatok kerülhessenek megfogalmazásra.

2. A BÁBOLNA RT. KIALAKULÁSÁNAK VÁZLATOS ISMERTETÉSE
Az ezredfordulón működő Bábolna Rt. és a körülötte lévő teljes élelmiszeripari

integrációt alkotó vállalatcsoport története az egykori Bábolnai Királyi Ménesbirtok 1789-
es megalapításáig nyúlik vissza. Az alapító II. József a kor hadviselési szokásainak
megfelelően azzal a céllal hozott lére ménesbirtokot Bábolnán, hogy a királyi hadsereg ló
utánpótlását biztosítsa. Az alapítás után eltelt évtizedek és évszázadok alatt a ménes
mellett a lovak ellátását szolgálni hivatott mezőgazdasági tevékenység is fokozatosan
fejlődött és az egykori ménesbirtok körül komoly mezőgazdasági szervezet alakult ki.

Az 1950-es és 1960-as évekre a Bábolnai gazdaság kezdte magára ölteni a korszakra
jellemző mezőgazdasági nagyüzem jellemző tulajdonságait. A hatvanas évek bábolnai
gazdaság történetében a dinamikus fejlődés kezdeti időszakát jelentette. A Burgert Róbert
nevével fémjelzett korszakban az iparszerű növénytermesztés, az erre épülő
takarmánygyártás, valamint az abrakfogyasztó állattenyésztési ágazatok (sertés, baromfi)
hármas alapján kialakult a Bábolnára mai napig is jellemző termelési szerkezet, létrejött a
gazdaság jellemző tevékenységstruktúrája.

Az iparszerűen integrált termelési rendszerek bevezetése, akkori Magyarországon
egyedülálló ütemű technológiai fejlesztés, valamint a világviszonylatban is kiemelkedő
kutatás-fejlesztési háttér (pl: baromfi nemesítés) hazai és nemzetközi viszonylatban is
kiemelkedő termelékenységet, valamint minőségi- és költségszempontok alapján egyaránt

- 1 7 0 -



A változásmenedzsment néhány jellemző kiváltó tényezőjének ...

piacképes termékeket eredményezett. Az időközben állami gazdasággá, majd Bábolnai
Mezőgazdasági Kombináttá váló egykori ménesbirtok a hazai mezőgazdaság siker-
történetét valósította meg a Komárom-megyei kistelepülésen és főbb termékeivel nemcsak
a hazai piacon, de a világ és Európa számos exportpiacán is meghatározó szereplővé vált.

A korszak mezőgazdaságának újdonságát a bábolnai gazdaság esetében azoknak az
integrált termelési rendszereknek a bevezetése jelentette, amelyek mind a növényter-
mesztés, mind pedig az állattenyésztés területén a legmodernebb technológiai berende-
zések alkalmazását, és a szigorú agrotechnikai előírások (technológiai eljárások) betartását
jelentették, növelve ezáltal nemcsak a tevékenységek naturális hozamait, de az egyes
termékek minőségét is. Itt szükséges megjegyezni, hogy a gazdaság kutatás-fejlesztési
aktivitása, valamint az ezen a területen elért eredmények szintén hozzájárultak a
sikerekhez. A Bábolnán nemesített baromfifajták és hibridek, az ott kikeltetett naposcsibe,
a gazdaság által piacra vitt takarmánykeverékek, valamint a saját tapasztalatok alapján
továbbfejlesztett technológiai berendezések messze meghaladták a korszak mezőgaz-
dasági színvonalát.

A társaság termékeinek értékesítésére a belpiacokon kívül szinte korlátlan lehetőséget
jelentett az egykori Szovjetunió területe. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni,
hogy a korszak mezőgazdaságának egyetlen hazai szereplőjeként a bábolnai gazdaság
nemcsak a keleti blokk országaiban hanem Nyugat-Európában, sőt a tengerentúlon is
jelentős exportpiacokkal rendelkezett.

A bábolnai gazdaság expanzív fejlődésének időszakában nemcsak a produktivitás
fejlődött dinamikusan, hanem az eredeti tevékenységstruktúra is differenciálódott.
Fokozatosan kialakultak az egyes ágazati egységek, valamint az ezekhez tartozó
infrastrukturális és technikai apparátust biztosító vállalati üzemrészek. Mindezek
eredményeképpen a gazdaság eredeti működési struktúrája fokozatosan egy integrációs
feltételrendszerben működő nagyvállalattá formálódott, amelyben megmaradt a
lótenyésztés, de a hangsúly a növénytermesztés, a takarmánygyártás, valamint a baromfi-
és sertéstenyésztés irányába tolódott el. A nagyvállalati működés Magyarországon addig
még nem tapasztalható jeleként a bábolnai gazdaság nemcsak puszta agrárvállalatként
működött, de az ország első és legjelentősebb gyakorlati agro-technológiai innovációs
központjává is vált.

A hetvenes és nyolcvanas évekre Bábolna „termékei" között megjelentek a
mezőgazdasági szolgáltatások, a saját tapasztalatok alapján fejlesztett technológiai
megoldások, a szaktanácsadás, valamint a komplex mezőgazdasági termelési rendszerek.
A belföldön és külföldön egyaránt értékesített „demateriális termékek" nemcsak a hazai
mezőgazdaság egészének fejlődését orientálták, de nyomot hagytak a közép-kelet-európai
agrárszféra fejlődésén is.

A rendszerváltás időszaka természetesen az akkorra már lokális agrárbirodalommá
fejlődött Bábolnai Mezőgazdasági Kombinátot sem hagyta érintetlenül. Az egykori
ménesbirtok az új korszak követelményeinek megfelelően 1991-ben állami tulajdonú
részvénytársasággá (Bábolna Rt.) alakult, és a kilencvenes évek során további
változásokon ment keresztül. A vállalati tevékenységek fokozatosan a baromfitenyésztés
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felé tolódtak el, és a kilencvenes évek közepén két baromfifeldolgozó üzemmel egészültek
ki. A békéscsabai és kecskeméti baromfifeldolgozó gyárak Bábolnához kerülésével
nemcsak földrajzi értelemben növekedett tovább a vállalat, de kezdte magára ölteni az
Amerikai Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már korábban kialakult
baromfiipari vállatok struktúrájának főbb vonásait. A tevékenységek kiegészülése a
vállalat belső struktúrájában és külső kapcsolatrendszerében is változásokat
eredményezett.

Az egymásra épülő ágazatok láncolata újabb elemekkel bővült, ami az egyik korábbi
végterméket jelentő naposcsibe szerződéses partnerekkel történő felneveltetését, majd
saját vágóüzemekben való feldolgozását jelentette.

A Bábolna Rt. mindezek alapján igen rövid idő leforgása alatt vertikálisan integrált
baromfiipari vállalattá alakult és belépett egy számára addig ismeretlen közegbe, a
feldolgozott élelmiszerek (baromfitermékek) piacára.

Az új helyzetben a Bábolna Rt. hagyományos mezőgazdasági tevékenységeivel
szemben a munkavállalók, a termelő tevékenység, és az árbevétel több mint kétharmada
néhány éven belül az új feldolgozóipari ágazatra terelődött át. A kilencvenes évek elején a
társaság elveszítette a korábban meghatározó keleti piacokat, amelyet a jelentősen
dekoncentrált tevékenységstruktúra romló jövedelmezősége tovább súlyosbított.

Az ezredfordulót megelőző néhány évben a Bábolna Rt. már egy olyan paradox vállalati
struktúrában találta magát, amelyben a hagyományosnak számító, lótenyésztést is
magában foglaló mezőgazdasági tevékenységek mellett egy új, közép-kelet-európai
léptékben meglehetősen nagy méretű, és igen intenzív versenykörnyezetben működő
élelmiszeripari üzletágat is működtetnie kellett.

A vállalat, rendkívül szerteágazó és a kilencvenes évek közepétől a korábbi
időszakokkal ellentétben már veszteségeket termelő struktúrája alapvető változtatásokra
szorult.

Az ezredforduló körüli években a Bábolna Rt. több átszervezésen ment keresztül,
amelyek központi célkitűzése volt, hogy a tengerentúlon és Nyugat-Európában működő
vertikális szerveződésű baromfiipari vállalatok mintája alapján alakítson ki egy
baromfihús termékek előállítására szakosodott teljes termékpályát felölelő élelmiszeripari
vállalatot. Az átszervezések során a társaságról leválasztásra került a lótenyésztés, a
sertéstenyésztés, valamint több kiszolgáló jellegű tevékenység (pl.: szállítmányozás) is.

Az ezredforduló körüli profiltisztítás eredményeképpen a Bábolna Rt. tevékenységi
körében maradt a növénytermesztés, a takarmánygyártás, a több tenyésztési fázisból álló
baromfitenyésztés, a termeltetéses rendszerű vágóalapanyag előállítás, valamint
feldolgozóipari tevékenységként a baromfi vágás, illetve feldolgozás.

A társaság, tevékenységeinek egy részét önálló jogi személyiséggel rendelkező
leányvállalatokban működtette, míg más tevékenységeket viszonylagos önállósággal
rendelkező ágazatokként határozott meg, aminek eredményeképpen az ezredforduló után
kialakult működési rendszerre egyfajta „félholding struktúra" volt a jellemző, amelynek
vázlata az 1. számú ábrán látható.
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1. ábra. A Bábolna csoport működési egységeinek vázlatos áttekintése 2002-ben

Ágazatok

Bábolna Rt

(feldolgozás és továbbfeMolguzás)

•': • BaroTTlWfeídólgozó ÖTcm II. : :

(feldolgozás és továbbfeidolgozás)

. (brojler oaposcsibe előállítás)

(naposliba naposkacsa előállítás)

(takannányaüipanyagok termesztése)

Leányvállalatok

(takarmánygyártás)

í Báfíoliia BáröriifitóByesít6 fafjn Kft."1

(brojler szülőpár előállítás)

A Kft.
(tojóhibrid tenyésztés)

P l " : ":"'••• ESCAKft. s

(baromfüiús továbbfeldolgozá

ÍK-Í-ÍÍ. ' •'' 'Farinön: Baromit Kft.
(csirke feldolgozás)

Foirús: A Bábolna Rí. adatai alapján a szerzők saját összeállítása (2006)

3. A BÁBOLNA RT. VÁLTOZÁSI FOLYAMATAIT INDUKÁLÓ TÉNYEZŐK

A Bábolna Rt. előző fejezetekben tárgyak változási folyamatait alapvetően három fő
csoportba sorolható indukáló tényezők váltották ki. Az első csoportba a Bábolna Rt., mint
baromfiipari nagyvállalat körüli külső gazdasági környezet hatótényezői, a másodikba a
vállalat elavult belső szerkezetéből eredő hatások, a harmadikba pedig a társaság speciális
tulajdoni viszonyaiból eredő hatások tartoznak. A hármas csoportosítás érdekessége, hogy
míg az első két kategóriába tartozó hatótényezők kezelésére viszonylag egyszerű a
hagyományos vállalatirányítási eszköztár alkalmazásával programokat kialakítani, addig a
harmadik csoport hatótényezői lényegesen komplexebb megoldásokat igényelhetnek.
Mindezt tovább nehezíti, hogy a Bábolna Rt-vel, illetve privatizációjával kapcsolatos
tulajdonosi álláspont a nevezett időszakban is gyakran változott, és a jelen tanulmány
elkészülésének időpontjáig lezajlott privatizációs lépések is többféle eltérő koncepció
szerint valósultak meg, miközben a társaság rendkívül nehéz gazdasági helyzetben, akut
válságtünetek közepette folytatta tevékenységét.
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A Bábolna Rt-nél lezajlott változási folyamatokat indukáló tényezők első csoportját
alkotó gazdasági környezet legfontosabb jellemzője a rendkívül kiélezett, európai- sőt
világviszonylatban is egyre nyitottabbá váló baromfiipari verseny. A baromfiipar
nemzetközi üzleti környezetének fő alakító tényezői (1) a baromfihús fogyasztással
összhangban növekvő termelés és a mindezek eredményeképpen bővülő világpiac, (2) a
versenyképesség földrajzi megosztottsága, (3) a fokozódó verseny indukálta
hatékonyságkényszer, valamint (4) a tevékenység iparszerűvé válása. Mindezek mellett
szintén jellemző (5) a vertikálisan integrált élelmiszeripari nagyvállalatok jelenléte, (6) a
nemzetközi viszonylatban is fokozódó termelési- és piaci koncentráció, valamint (7) a
baromfiiparban is egyre inkább előtérbe kerülő globalizáció. A Bábolna Rt. az
ezredfordulót megelőző néhány évben az előzőekben jellemzett versenykörnyezetre nem
volt képes hatékony válaszokat megfogalmazni, így fokozatosan leszakadó, sőt gyenge
versenyképességű vállalattá vált. Elveszítette korábbi előnyeit, eredménytermelő
képessége fokozatosan romlott, majd veszteségtermelésre váltott.

A fentiek miatt a Bábolna Rt. átható válságba került, amelyet a 2., 3. és 4. számú
ábrákon látható adatok is jellemeznek. Az ábrákon néhány - az összehasonlításba bevont
- baromfiipari vállalat [Bábolna Rt., Pannon Baromfi Kft., SáGa Foods Rt, Her-Csi Hús
Rt., Zalabaromfi Rt., Hungerit Rt.,Gallicoop Rt., Tyson Foods Inc. (USA), ConAgra Foosd
Inc. (USA), Nutreco Holding N.V. (Hollandia)] különböző mutatószámai láthatók,
amelyek jól kifejezik a Bábolna Rt. válságos helyzetét. Az adatok az IM Cégnyilvántartás
nyilvános adataiból kerültek felhasználásra.

2. ábra. Néhány baromfiipari vállalat tőkeerőssége 1995 és 2002 között (%)

Bábolna Pannon SáGa Her-Csi Zala Hungent Gallicoop Tyson ConAgra Nutreco

Forrós: A szerzők saját számításai (2005)
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3. ábra. Néhány baromfiipari vállalat árbevétel arányos eredménye
1995 és 2002 között (%)

-2

-4

-6 j -

-8 -|-

-10

-0,1

-8,9

7,9

2,3 4,6
3,4

8,9

3,1

Pannon SáGa Her-t-si Zala Hungerit Gallicoop Tyson ConAgra Nutreco

-1,0 -0,4

Forrás: A szerzők saját számításai (2005)

4. ábra. A Bábolna Rt üzemi eredménye az 1998 és 2003 közötti időszakban (millió Ft)
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Forrás: Bábolna Zrt. (2005)

Az iménti ábrákon bemutatott gazdasági helyzet, már önmagában is kiváltó tényezője
kell legyen egy átfogó vállalati reorganizáció megvalósításának, hiszen a tartósan
veszteséges gazdálkodás és tarthatatlan likviditási nehézségek egy a Bábolna Rt-hez
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hasonló méretű vállalatnál könnyen visszafordíthatatlan krízishelyzetté egyesülhetnek. A
gazdálkodási környezeten kívül azonban érdemes megvizsgálni a vállalati belsőből eredő
hatásokat is, hiszen ezek hozzájárultak a társaság változási folyamataihoz.

A Bábolna Rt. működési szerkezetét, szervezetét, és vállalati kultúráját felkészületlenül
érték az ezredfordulót megelőző néhány év intenzív versenykörnyezeti változásai. Abban
az időszakban amikor a legtöbb hazai és nemzetközi versenytárs működési szerkezete és
szervezete a turbulens módon változó környezet igényeinek megfelelően jelentősen
dinamizálódott, a Bábolna Rt. még mindig az egykori tervgazdasági időszakban virágkorát
élő állami nagyvállalat (Mezőgazdasági Kombinát) szerkezeti és szervezeti jellemzőivel
bírt. Mindez túlméretezett adminisztrációval, rendkívül sok vezetői szinttel és a
versenytársakhoz képest jelentős létszámtöbblettel járt együtt, amelyek összességében
szintén beavatkozásokat, illetve változtatásokat sürgettek.

A változásokat indukáló harmadik tényezőcsoport különösen speciálisnak tekinthető,
amely lényegében abból a közhelyszerű - ám a tapasztalatok szerint igaz - kijelentésből
fakad, hogy a Bábolna Rt. többségi állami tulajdonú vállalatként tulajdonképpen soha nem
rendelkezett pontosan detreminálható tulajdonossal. Mindez egy kritikus gazdálkodási
körülmények között tevékenykedő és ráadásul éveken keresztül eladósorban lévő, de
tulajdonképpen egyben soha meg nem vásárolt nagyvállalat esetében további
bizonytalansági tényezőként jelentkezett.

A fentiekben vázolt néhány jellemző indukciós hatás (5. számú ábra) mind
befolyásolták, sőt esetenként egyfajta kényszerpályaként determinálták is a Bábolna Rt.
változási folyamatait, amelyek az elmúlt néhány évben jelentős nehézségek közepette
zajlottak le és a jelen tanulmány elkészültekor sem fejeződtek be teljes körűen.

5. ábra. A Bábolna Rt változási folyamatait indukáló fontosabb tényezők összefoglalása
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Forrás: A szerzők saját összeállítása (2007)
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4. NÉHÁNY JELLEMZŐ VÁLTOZTATÁSI ESZKÖZ A BÁBOLNA RT.
REORGANIZÁCIÓJÁBAN

A Bábolna Rt. az előzőekben említett indukáló és befolyásoló tényezők rendszerében
tulajdonképpen folyamatos reorganizációk közepette töltötte el az utóbbi tíz-tizenöt évet.
Ebben az időszakban többször és többféle célkitűzésekkel kezdtek átfogó válságkezelési
intézkedéseket a Társaságnál, de az egyes reorganizációs hullámok eredményességének
értékelése nélkül (ez ugyanis nem célja a tanulmánynak) mindegyikük esetében tetten
érhető néhány olyan változtatási módszer, amely alapvető változtatás menedzsment
eszközök alkalmazását tette, vagy tette volna szükségessé.

Tekintettel arra, hogy az intézkedések sikerének vagy sikertelenségének megítélése nem
célja a tanulmánynak a szerzők a jelen fejezetben kizárólag csak a felmerült változtatási
módszerek alapjellemzőivel foglalkoznak.

A vezetői információs- és kontrolling rendszerek kialakítása, erősítése, illetve a
változtató menedzser szolgálatába történő beállítása mindig kiemelt és alapvető része a
reorganizációs lépéssorozatoknak, hiszen a döntéshozó e rendszerek segítségével képes
döntési alternatíváit mérlegelni, illetve döntései megvalósulását és hatásait mérni. A
Bábolna Rt. (illetve több hasonló méretű vállalat) nagyméretű szervezetében, összetett
tevékenységstruktúrájában az ilyen jellegű döntéstámogató és elemző rendszerek
kialakítása mindig nehézkes és sokszor több hónapos (esetenként éves) rendszer-
bevezetési időszakok után használható csak teljes egészében. Az ilyen rendszerek
kialakítása sokszor már önmagában is változtatási kényszer elé állítja a döntéshozókat,
hiszen az egyes tevékenységcsoportok és belső elszámolási mechanizmusok logikus
elrendezése alapkövetelmény a rendszer későbbi működtetése szempontjából. Abban az
esetben, ha a kontrolling rendszer kiépítése változtatási kényszert okoz a vállalat
alapfolyamataiban, akkor ezeket a változtatásokat mindenképpen még a további
reorganizációs lépések előtt célszerű megtenni, hiszen nem célravezető ha a rendszer
későbbi működéséről tájékoztató döntéstámogató információkat logikátlanul felépített
kontrolling rendszerből szannaztatni. Ahogy a vezetői információs rendszer áttekintése és
testre szabása kiindulópontját jelentheti egy reorganizációs lépéssorozatnak, ugyanúgy
végpontjaként is visszatérhet, hiszen egy átalakított, megváltoztatott gazdálkodási
rendszer mindennapi beszámoltatásában is fontos szerepe van. Ebből kifolyólag a
változtatási folyamatok lezárása után célszerű a vezetői információs és kontrolling
rendszer ismételt felülvizsgálata annak érdekében, hogy az a .jelentősebb változtatásoktól
mentes" mindennapi működés igényeinek is megfelelhessen.

A reorganizációs folyamatok részeként általában megjelenő létszám-racionalizálás a
Bábolna Rt. életében is többször napirendre került. Az ilyen jellegű intézkedések
végrehajtása különös figyelmet érdemel változtatás menedzsment szemszögből is, hiszen
az átszervezés célja nem csupán a létszám, illetve az ezzel járó költségek visszaszorítása,
hanem végeredményként hatékonyabb, könnyebben beszámoltatható szervezeti struktúra
kialakítása, amelyben a korábbinál tisztább a hatás- és felelősségkörök megosztása.
Amennyiben egy ilyen jellegű átalakítás sikeresen végrehajtható, úgy az legtöbbször a
termelési végpontokon a munkaerő hatékonyabb kihasználását, az előállított termékekre
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jutó fajlagos költségek csökkenését eredményezheti, függetlenül attól, hogy tényleges
létszámleépítés milyen mértékben történt. A Bábolna Rt. túladminisztrált szervezetében a
létszámgazdálkodással összefüggő változtatási lépések kivitelezése különösen nehézkes
volt a vizsgált időszakban és gyakran nem érte el a kívánt eredményeket.

A reorganizációk során a Bábolna Rt. esetében többször is tetten érhető változtatási
eszközök közül az egyik legegyszerűbben jellemezhető (és gyakran alkalmazott) módszer
az egyes ágazatok önálló leányvállalatokba történő kiszervezése, majd üzletrészük
privatizációs eljárás keretében történő értékesítése. Ez a változtatási eszköz legtöbbször
olyan nagyvállalatok szervezeti, belső elszámolási, munkaerő-gazdálkodási valamint
termelési költség racionalizálási problémáinak megoldásában lehet hasznos eszköz, ahol
az egyes tevékenységek viszonylagos önállósággal működő ágazatokként
tevékenykednek, és rendelkeznek olyan ágazati szakmai menedzsmenttel, amely képes
megfelelni az újonnan önállóvá váló jogi személy (kiszervezett ágazat) vezetésével járó
kihívásoknak. A Bábolna Rt. 1. számú ábrán vázolt félholding struktúrájában ezek a
jellemzők mind megtalálhatóak, így a tulajdonos által elfogadott reorganizációs lépések
között gyakran szerepeltek az ilyen jellegű intézkedések. A kiszervezési típusú
változtatásoknál főként a kiszervezett ágazat racionálisabb működése, könnyebb
beszámoltathatósága volt a reorganizáció célja. Abban az esetben azonban, ha a
kiszervezés végső célja az adott tevékenység teljes leválasztása, akkor az önálló jogi
személybe egyesített tevékenység könnyebben értékesíthető, választható le véglegesen az
anyavállalatról.

A vállalat által előállított termékek termelésének áttekintése, a termékportfólió racio-
nalizálásától kezdve, a felhasznált alapanyagok- energia és munkabér költségszintjének
kontroliján át egészen a termelőeszközök kihasználtságáig együttesen egy olyan változta-
tási csoportot alkotnak, amelyet legtöbbször az adott speciális területet ismerő szakembe-
rek bevonásával célszerű végezni. Függetlenül attól, hogy baromfihús készítmények, me-
zőgazdasági, vagy takarmányipari végtermékek kerülnek előállításra az egyes egységek-
ben, a termelési folyamatok racionalizálása sokszor hasonló jellegű változtató beavatko-
zásokat igényel. A Bábolna Rt. termelési szakterületein ilyen jellegű, kontrolling szemlé-
letben megvalósított átfogó termelési racionalizálás nehezen volt tetten érhető a vizsgált
időszakban. A változtatási folyamatok ugyanis gyakran nem értek el időben odáig, hogy
ezekre a területekre is sor kerülhessen. Ettől függetlenül azonban a termelési folyamatok
átalakítása rendkívül fontos eleme kell, hogy legyen az ilyen jellegű élelmiszeripari
nagyvállalatok átalakításában, hiszen a tevékenység alacsony profittartalma megköveteli,
hogy már a termelési tevékenység legalsóbb szintjein is áttekinthető és racionális legyen a
gazdálkodás.

A fent említett néhány gyakorlati reorganizációs lépés felfogható önálló válságkezelési
projektekként, amelyeket egy-egy vállalat életének kritikus szakaszában sokszor nehéz
körülmények között, esetleg „ellenséges belső környezetben" kell végrehajtania a vállal-
kozás vezetőinek.
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5. ÖSSZEFOGLALÁS

A Bábolna Rt. elmúlt időszaki változási folyamatit, és az alkalmazott változtatási
módszerek néhány jellemző sajátosságát bemutató tanulmány ugyan nem lehet teljes körű
áttekintő dokumentum, amely a legapróbb részletekig elemzi a megvalósított változtatások
módszereit és hatásait, de talán kiindulópontja lehet későbbi elemzéseknek, amelyek a
változtatás menedzsment szemszögéből próbálják értékelni a hasonló nagyvállalatok
hasonlóan nehéz időszakait.

A változtatási eszközök alkalmazása során a szerzők véleménye szerint alapvető szerep
kell jusson a vezetői információs és kontrolling rendszereknek. Az ilyen jellegű
döntéstámogató eszközök testre szabása gyakran segítséget jelenthet a későbbi
reorganizációs lépések megvalósításában.

A létszám-racionalizálás a szerzők véleménye alapján a változtatás menedzsment
eszközök között nem lehet egyszerűen cél, hiszen a munkaerővel járó költségek puszta
leszorítása önmagáéban nem eredményez fenntartható módon működő vállalati struktúrát.
A létszám-racionalizálás ennek megfelelően inkább csak egyfajta eszközként fogható fel,
amely segíthet logikusan felépített és hatékonyan beszámoltatható vállalati rendszert
alkotni.

A holdingszerű vállalatszervezéshez közel álló ágazati kiszervezés, tehát egyes
tevékenységek önálló jogi személyként történő működtetése hatékony eszköze lehet a
vállalati reorganizációnak, hiszen segítségével elkülöníthetők, külön-külön beszámoltat-
hatok és könnyebben értékelhetők az egyes tevékenységek.

Az alapvető termelési tevékenységek reorganizációja a szerzők véleménye alapján
mindenképpen a legfontosabb változtatási lépések közé tartozik, hiszen a termék-előállítás
hatékonysága alapvetően determinálhatja egy termelő nagyvállalat sikereit.

A felsorolt változtatási eszközök természetesen nem tekinthetők teljes körűnek, hiszen
egyedi esetekben ettől eltérő módszerek és változtatási területek is előtérbe kerülhetnek,
de mindenképpen olyan fontos eszközökként aposztrofálhatok, amelyek megkerülhe-
tetlenek vállalatok átalakítása során és amelyet a menedzsmentnek kiemelt kell kezelnie.
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