
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Miért terjed annyira a tautológia 

A menedzsmentirodalomnak az elmúlt 20 évben végbement nagy 
mértékű gyarapodása, a számos újonnan megjelenő speciális folyó-
irat és szakkönyv, valamint az egyre nehezebbé váló áttekinthető-
ség miatt felvetődik a kérdés, hogyan lehet eligazodni ebben a bő-
séges kínálatban. A gyakorlatközeli menedzsmentirodalomban a ta-
nácsokat gyakran tautologikusan fogalmazzák meg. A cikk bemutat-
ja, hogyan épülnek fel ezek a tautológiák, és megmagyarázza a frá-
zisok, önhordó sikerreceptek és teoretikus körök megjelenési formá-
it. A menedzsmentkutatók és a vállalati tanácsadók számára vonzó-
ak lehetnek a retorikai stratégiák, a felhasználókra azonban ez csak 
feltételesen igaz. Ennek figyelembevételével jelen cikk értelmezési 
segédletként szolgál a menedzsmentirodalom kezeléséhez. 
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Frázisok 

A tautológia (szószaporítás) olyan információtartalom nélküli kijelen-
tés, ami mindenkor igaz. Önmagára vonatkoztatva alakítják ki, így ön-
magát igazolja. Klasszikus esete az „Ez a tétel helyes.” megfogalmazású 
kijelentés. A tétel egyidejűleg kijelentés és a kijelentés tárgya is. 

Az ilyen szerkezetek a gyakorlat közeli menedzsmentirodalom köz-
ponti elemét képezik. Hangsúlyozásuk eltérő, lényegében abban térnek 
el egymástól, hogy retorikai körük eltérő nagyságú. 

Tautológiateszt 
A frázis típusnál a tautológiai kört egy megfogalmazáson belül lezár-

ják. Már idestova 30 évvel ezelőtt is bírálták az olyan elterjedt megfo-
galmazásokat, mint „kellene...”, „szeretnénk....”, „a megfelelő intézkedé-
seket megtenni...”, „józanul tervezni”, „célratörően elemezni” stb. A csu-
pán üres formulákat jelentő meghatározások kiszűrésére egy egyszerű 
tesztet javasoltak: Ha az ajánlás tagadásából semmiféle szóba jöhető 
alternatíva nem kínálkozik („Nem megfelelő intézkedéseket kell tenni”), 
akkor az nem szolgál tájékozódásként és nincs információtartalma. Az 



állítólagos ajánlás ilyenkor csak annak a kérdésnek az átfogalmazása, 
amire tulajdonképpen választ kellene adnia. 

Szívesen ajánlják például, hogy bizonyos intézkedéseket, mint a 
családi vállalkozások átadását a fiataloknak „időben” meg kell tenni. Ez a 
kijelentés természetesen helytálló. Nincs semmi olyan, amit nem időben 
kellene megtenni. Ugyanez érvényes az olyan szófordulatokra, mint 
„nem túl sok/kevés”, „nem hibás”, „méltányos” vagy a „megfelelő egyen-
súllyal”. A menedzsmentirodalom szerzője ezekkel a frázisokkal a tarso-
lyában számos tanácsot tud problémamentesen terjeszteni.  

A menedzsment bestsellerek retorikai  
elemei 

Megfelelően érvényesülnek a frázisok, ha azokat a menedzsmentre-
torika bevált megfogalmazásaival „dúsítják”. Ide tartoznak az olyan szó-
fordulatok, mint „az elkészült tanulmányok igazolják”, „sikertényező”, „best 
practice”, „a világ legjobb vállalataitól tudjuk...” vagy „paradigmaváltás”. 

Kedvelt megoldás, amikor egy összefüggést az üzemgazdaságtan 
rendíthetetlen törvényeként prezentálnak – hogy azután egy mellékmon-
datban rögtön viszonylagossá tegyék. Hagyományos példa a Boston 
Consulting Group tapasztalati görbéje, ami a költségcsökkenéseket loga-
ritmikusan és százalékra pontosan arra a kumulált termékvolumenre 
prognosztizálja, ami bekövetkezhet. Ha nem következik be, a menedzs-
ment elmulasztotta megtenni a megfelelő intézkedéseket. A tapasztalati 
görbe mindig stimmel. Ha az elemeket kombinálják, a menedzsment-
szerző gondolkodás nélkül „barkácsolhat” jól hangzó ajánlásokat. 

Azt, hogy a menedzsment terén a tautológia nem peremjelenség, 
igazolják a könyvpiacon rendkívül sikeres tanácsadók. A tautológia-teszt 
alá vetett bestsellerek közül azonban jóformán egyik sem állta ki a pró-
bát. Ugyanez érvényes Peters és Waterman rendkívül sikeres könyvére, 
az „Auf der Suche nach Spitzenleistungen” (Kb. Csúcsteljesítmények ke-
resése), ami az 1980-as években lendületet adott a vállalati kultúra hul-
lámának. Akkoriban a „vevőhöz való közelség” és a „cselekvés elsőbb-
sége” jelentette a siker új garanciáját. Azonban tartott valaki is védőbe-
szédet a vevőtől való távolság és a tétlenség mellett?  

Az önhordó sikerrecept 

Valamivel nehezebb felismerni az önhordó sikerrecept tautológiatí-
pusát, mint a frázist. Mielőtt az érvelési kör bezárul, közbenső elemeket 

 



iktatnak be, mint pl. divatos címszavakat. Ez megnagyobbítja a címsort 
és kevésbé nyilvánvalóvá teszi. 

A fő kompetencia feltételezése 

Az önhordó sikerrecept látványos példája Prahalad és Hamel kulcs-
kompetencia feltételezése. Ennek a koncepciónak a tautológiai felépítése 
többször is a (tudományos) kritika céltáblája volt. A szerzők érvelése sze-
rint a különösen sikeres vállalatok fejlesztik és ápolják kulcskompetenciái-
kat. A kulcskompetenciák összetett, nehezen átlátható képződmények. 
Legfontosabb ismérveikhez tartozik, hogy értékgenerálók és nehezen 
utánozhatók. A kulcskompetenciák körvonalait csak akkor lehet egyértel-
műen felismerni, ha a vállalat valóban sikeres volt. Ezzel a kör bezárul. 

Nem csoda, hogy a kulcskompetenciák ködös koncepciók maradtak. 
Gyakran hasonlítják össze a Loch Ness-i szörnnyel, amiről mindenki be-
szél, de még senki sem látta. Az alábbi felsorolásból látható, hogy a 
gyakorlatban a kulcskompetenciáról teljesen eltérő megfogalmazások 
vannak. 

Mit értenek a vállalatok fő kompetencián? 
– California Kleindienst Autowaschtechnik: kompetencia műszaki 

tekintetben. 
– Siemens: innovációs erő. 
– Thyssen Telecom AG: távközlés. 
– T-Mobil: digitális rádiótelefon-hálózatok építése és üzemeltetése 

(nemzetközileg is). 
– AXA Lebensversicherung: szakértői imázs kialakítása. 
– Heraeus Holding GmbH: nemesfém, fogászat, kvarcüveg, szenzo-

rok. 
– Asta Medica AG: tumorterápiára koncentráló első német vállalat. 

Lean hullám 

Semmi sem gátolja a sikerrecept többértelműségének terjedését. 
Ezt igazolja a lean termelési hullám példája, ami több mint tíz évvel ez-
előtt körbejárta a világot. A különböző országokban teljesen eltérő jelen-
ségeket hoztak összefüggésbe a „lean termeléssel”. Egyszer elsősorban 
a költségcsökkentésről vagy minőségmenedzsmentről, máskor a javítási 
folyamatokról és részben önálló teamekről volt szó. A tevékenységeknek 
legtöbbször már semmi közük nem volt a Toyota-rendszerhez, amit a 
MIT-kutatócsoport eredetileg a könyvében leírt, és ami a lean hullámot 



elindította. A koncepció németországi elterjedéséről készült tanulmány-
ban pl. megállapították, hogy gyakorlatilag mindent „lean”-nek neveztek, 
amit a hatékonyság elősegítésére alkalmasnak tartottak. 

„Tervezés” 

A tautológiákat különösen gyakran alkalmazzák tervezési modellek-
ben. A tervezés fogalmához van valami köze: a tervszerű cselekvést 
„időben történő”, „racionális”, „gondos”, „előretekintő” és „szisztematikus” 
eljárásnak fordítják. Azt ajánlják, hogy szisztematikusan, úgyszólván 
„tervszerűen” tervezzenek, akkor a tautológia tökéletes. Mivel a terveket 
résztervekre osztják fel, a tautológia tetszés szerint felbontható és min-
den probléma- és alproblémafajtánál alkalmazható. Egy szerző, aki a 
„szuperhatékony” vállalatokhoz vezető utat akarja megmutatni, azt ajánl-
ja, hogy egy klasszikus tervezési modellt kell követni. A „Cselekvés” cím 
alatt a következő tervezési lépéseket ajánlja: 

– „Tűzze ki a tevékenységi területet. Először a helyes célra kell irá-
nyítani figyelmét. Kezdje azzal, hogy megállapítja azokat a céget 
átfogó folyamatokat, amelyek a legnagyobb esélyt kínálják a válla-
lati teljesítmény javítására...” 

– „Szervezze meg a projektet alaposan.” 
– „A folyamatot az alapoktól kezdve újonnan alakítsa ki.” Ebben a 

szakaszban az eddigi folyamatokat részeikre bontják és újból ösz-
szerakják, hogy a teljesítménycélokat újból elérjék. 

– „Valósítsa meg a folyamatot. Miután a tervezést lezárta, meg kell 
valósítani.” Ebben a szakaszban a siker elsősorban két parancstól 
függ. Az első: „Gondolkozz előre, kezd kicsiben és cselekedj gyor-
san.” 

Az elméleti kör 

A két fenti tautológiatípus elsősorban a gyakorlati szakembereknek 
szánt irodalomra jellemző. A tudományos szakirodalomban kevéssé ter-
jedt el. Tudományos vitákban már korán megfogalmazták azokat az ön-
alkalmazási tilalmakat, amelyek összeegyeztethetetlenek a tautologikus 
megfogalmazásokkal. Ezek ellentmondanak Popper ismert hamisítási 
kritériumainak is. Eszerint egy tudományos tétel csak akkor elfogadható, 
ha „hamisítható”. Azaz kezdettől fogva nem szabad kizártnak lenni, hogy 
az állítást a tapasztalat meghiúsíthatja. 

 



Azonban a tudományos „üzemben” is gyártanak tautológián alapuló 
gyakorlati ajánlásokat, és nagyon oda kell figyelni, hogy felismerjék őket. 
Ezen tautológiatípusoknál a trükk abban áll, hogy az elmélet újból azon a 
területen jelenik meg, amit meg akar magyarázni. 

Forrásorientált elmélet 

Egy ilyen elméleti kör merül fel például az úgynevezett forrásorien-
tált elméletben. Itt a kulcskompetencia módszerhez hasonlóan azzal ér-
velnek, hogy kevésbé a vállalat környezetét, inkább annak belső struktú-
ráját kell vizsgálni, ha a versenyelőny forrását keressük. A specifikus for-
rásellátottság a siker kulcsa. 

Ezen elmélet szerint csak az tesz szert versenyelőnyre, aki a többi 
vállalattal szemben információelőnnyel rendelkezik. Ellenkező esetben a 
versenytársak megjósolják azoknak a forrásoknak az értékét, amelyek-
nek ára emelkedik, és ez csökkenti a nyereséglehetőséget. Esély kínál-
kozik ezzel szemben akkor, ha az elemzés a vállalat belső forrásellátott-
ságára vonatkozik. Ezek az információk nyilvánosan nem hozzáférhetők. 
Itt a menedzsment az információk egyenlőtlen elosztásából profitál, tehát 
remélheti, hogy megelőzi a konkurenciát. Ebben az esetben tehát az el-
mélet kiállja a próbát, hiszen a versenyelőnyhöz információelőnyre van 
szükség. 

A 22-es csapdája és paradoxonok 

Világossá válik az elméleti kör, ha konkrét cselekvési instrukciókat 
akarunk belőle levezetni. Ekkor a tautológia „hóbortos” testvérével, a pa-
radoxonnal találjuk szembe magunkat.  

Az egyik legsikeresebb menedzsmentszerző, Michael Porter munká-
iban ebben az összefüggésben a 22-es csapdájának problémájáról be-
szél. A versenystratégiáról szóló könyvében egy piacra lépési döntést 
mutat be. Porter elmélete elmagyarázza, mitől vonzó egy ágazat. A leg-
fontosabb tényezőkhöz tartoznak a piacra lépés magas korlátai, amelyek 
megakadályozzák, hogy a verseny a nagy nyereségeket csökkentse. Ha 
mégis sikerül piacra lépni és ezeket a korlátokat legyőzni, ez szerinte 
csak annak bizonyítéka, hogy az ágazat mégsem annyira vonzó. Ha vi-
szont a törekvések meghiúsulnak, világossá válik, hogy mennyire „érde-
kes” az adott piac. 

Egy másik példa szerint az innovációbarát szervezési kultúra, ami 
például a 3M-nél van, összetettsége és nehezen utánozhatósága miatt a 



vállalati siker tipikus forrása. A siker tehát éppen azokban az ismérvekben 
rejlik, amelyek miatt a menedzsment nem tudja azt irányítani. Pedig a 
szervezeti kultúrát menedzselni kell, mert saját magát nem menedzseli. 

Miért terjedt el annyira a tautológia? 

Már régóta ismeretes, hogy a tautologikusan megfogalmazott taná-
csok nem erősítik a menedzsmentkompetenciát, sőt inkább ártalmasak. 
Minden tudományos könyvben óva intenek a tautologikus érveléstől. 

A tautológiát olyan szerzők is alkalmazták, akik nemrégiben még bí-
ráltak. Felvetődik a kérdés, hogy a fellengzős, üres megfogalmazásokat 
miért nem helyettesítik szolid, empirikus tartalommal: valójában az isme-
retterjesztő menedzsmentirodalom is bizonyos fokig empirikus adatokra 
támaszkodik. Feltételezik, hogy egy adott tényező és a vállalati siker kö-
zött empirikus összefüggés van. Egyes szerzők szerint ahhoz, hogy egy 
tanács megalapozott legyen, az alábbi, az ilyen összefüggésekkel ren-
delkező minimális feltételeknek kell teljesülni: 

– A vállalatcsoportot véletlenszerűen kell kiválasztani. 
– A csoportban egyaránt kell lenni sikeres és nem sikeres vállalat-

nak. 
– A megfelelő sikertényezővel rendelkező sikeres vállalatok ará-

nyának lényegesen nagyobbnak kell lenni, mint a tényezővel nem 
rendelkező sikeres vállalatok arányának. 

– A sikertényezővel nem rendelkező sikertelen vállalatok arányának 
lényegesen nagyobbnak kell lenni, mint a megfelelő tényezővel 
rendelkező sikertelenekének. 

Gyakorlatilag egyetlen menedzsment-bestseller sem felel meg en-
nek a tesztnek, ezért további tesztekre van szükség. A valódi probléma 
azonban az, hogy mindeddig egyetlen valóban megbízható sikertényezőt 
sem határoztak meg, ami minden tesztet kiállna: a piaci részesedés, mi-
nőség, középpontba helyezés, stratégiai tervezés vagy elsőkénti megje-
lenés a piacon – a tudományos kritika nagyítója alatt gyakorlatilag min-
den általános sikerreceptet meghiúsít. 

A kulcskompetenciák szemléletének egyik korábbi megalkotója ed-
digi publikációinak ellentmondva megállapította, hogy a „stratégiaipar 
ocsmány, kis titka”, hogy a sikeres stratégiafejlesztés semmiféle elméle-
tével nem rendelkezik. Valójában az elmúlt tíz évben az összes, elsősor-
ban az empirikusan alátámasztott szabályt bírálták. 

Ebben nagy része volt a tudományban és a gyakorlatban az úgyne-
vezett menedzsmentmódszerekről folytatott vitának. Ebben a vitában a 

 



központi téma: Miért terjednek az olyan menedzsmentkoncepciók, mint 
lean menedzsment, BPR vagy TQM, ha tudományos szemszögből egy-
értelmű, hogy ezek a koncepciók homokvárak? 

A menedzsmenttudományok azonban nem zárják le azt a rést, amit 
megnyitnak. Éppen a tudományosan leginkább elismert szaklapok nem 
adnak tanácsot vagy nagyon bizonytalanul, vagy éppen paradox módon 
fogalmaznak. Így a maximálisan egyértelmű gyakorlati megoldások iránti 
igény és a vállalatvezetés terhelhető „törvényeinek” hiánya között vá-
kuum keletkezik. Egyes szerzők szerint a vállalati tanácsadók, me-
nedzsmentguruk és egyes tudósok parazita módon élnek a menedzse-
rek „horror vacui”-jából. A vákuumot vagy megengedhetetlenül egyoldalú 
ábrázolásokkal, vagy frázisokkal töltik ki. 

A tautológiák védelmére 

A tautológiák minden bizonnyal többet ígérnek, mint amit teljesíteni 
tudnak. Olyan energiát nyelnek el, amit feltehetőleg jobban lehetne 
hasznosítani. Egyes esetekben megtévesztők. Van azonban néhány 
pont, amit védelmük érdekében fel kell sorolni. 

Középpontba helyezés 

Esetenként a tautológiai tanácsok is segítenek abban, hogy a fi-
gyelmet egy fontos pontra összpontosítsák. Ez érvényes például a válla-
lati utánpótlással foglalkozó könyvekre, amelyek rutinszerűen azt taná-
csolják, hogy az utánpótlást „időben” tervezzék meg. A generációváltás 
kérdését valójában gyakran háttérbe szorítják, tabuként kezelik és halo-
gatják. Még mindig nem lehet tudni, melyik az az időpont, amikor érde-
mes lehet erre a szempontra odafigyelni.  

Retorikai eszköz 

Ha a tautológiákat retorikai eszköznek tekintjük, saját magunk is 
használhatjuk őket. Éppen azért, mert mindig igazak, mindenféle elkép-
zelésre alkalmasak. Az átszervezési tervek például mindig annyira ösz-
szetettek, hogy nem minden kérdést lehet meggyőzően előre megvála-
szolni. Ha mégis megpróbálják, a folyamat veszít lendületéből.  

 
 
 



Intervenciós stratégia 

A tautológiák megakadályozhatják az ilyen önblokkolást, ha az 
elemzési folyamatot önmagához visszavezetik. Ilyenkor nem sikerre-
ceptként szolgálnak, hanem a menedzsment intervenciós stratégiája-
ként. Ez távolról sem jelentéktelen kérdés. Sok vizsgálat azt mutatja, 
hogy a kommunikációs folyamatok kialakításának módszerei a vállalati 
gyakorlat szempontjából alapvető jelentőségűek, sőt talán önmagukban 
a menedzsmentet jelentik. 

Helymegőrző a változtatási folyamatokban 

Egy bizonyos „űr” éppen az általánosító menedzsmentkoncepció 
szükséges ismérve. Ez különösen azokra a stratégiai és szervezeti vál-
toztatási folyamatokra érvényes, amelyeket „komplexnek” lehet nevezni. 
Már régóta ismeretes, hogy az ilyen folyamatok nem annyira strukturál-
tan és szabályosan mennek végbe, ahogyan azt a menedzsmentiroda-
lom és a tervezési dokumentáció általában beállítja. A menedzsment 
ezekben az esetekben egy bizonyos fokig mindig bizonytalanságban 
dolgozik. Az ilyen tervek eldöntéséhez szükséges ismereteket csak ké-
sőbb, a tevékenység során szerzik meg. Az egykor üres koncepciókat 
csak a döntési folyamat során töltik ki, mégpedig azzal az ismerettel, ami 
a konkrét gyakorlati esetben keletkezik. 

A tautológiák mindenütt jelen vannak 

Meg kell említeni, hogy a tautológiákat sosem lehet teljesen kizárni. 
Minden felismerés magában rejt egy önmagára vonatkozó momentumot. 
Azt talán lehet mondani, hogy minél kevésbé tautologikus egy tanács, 
annál tartalmasabb. 

Összefoglalás 

Mindezek ellenére a menedzsmentirodalomban kétségtelenül túlkí-
nálat van frázisokból, önhordó sikerreceptekből és tautológiai körökből. 
Ha a menedzsmentirodalom rejtett körforgásait csak érzékelik, sok he-
lyen fel lehet őket fedezni. Az empíriateszttel párosítva ez jó kiindulási 
pont ahhoz, hogy a menedzsmentirodalomban elvégezzék a selejtezést. 
Sok mindent ki kell selejtezni, de jó „hozamot” is lehet produkálni. A se-
kélyességet nem egyszerű megelőzni, de lehet. Egy publikáció minél 

 



jobban hasonlít egy főzési receptre, annál kritikusabban kell „klopfolni” 
az üres formulákat. 
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