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II.

Vezetői összefoglaló

Az ÁROP 2.1.18/A-2013-2013-0040 sorszámú pályázati projekt lehetővé tette a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság számára egy komplex szervezetfejlesztési program végrehajtását.
A szervezetfejlesztés több beavatkozási területen párhuzamosan zajlik. Jelen dokumentumban a
folyamatoptimalizálási beavatkozási területen végzett fejlesztés végrehajtásának részleteit rögzítjük.
A folyamatfejlesztési beavatkozási területen az Igazgatóság korábban kitűzött célja – és a pályázati
kiírás elvárása is – hogy két funkcionális folyamat kerüljön fejlesztésre.
A pályázati szakaszban Igazgatóságunk az ügyiratkezelési valamint a kockázatmenedzsment
folyamatot jelölte meg, mint fejlesztendő folyamat, így egy előzetes vizsgálatot követően – ami arra
irányul, hogy jelenleg is a korábban megjelölt folyamtok fejlesztése-e a leginkább indokolt
Igazgatóságunkon – a fenti két folyamat párhuzamos fejlesztésére került sor.
A fejlesztés első fázisát a két területre vonatkozóan együtt, majd a további fázisokat egymástól
függetlenül, időben párhuzamosan hajtottuk végre.

A fejlesztési program végrehajtása
Kockázatmenedzsment folyamat

Ügyiratkezelési folyamat

1. fázis
A folyamatfejlesztés metodikájának áttekintése
Folyamatok értékelése
Fejlesztési igény azonosítása
Fejlesztési célok, eredmények meghatározása

2. fázis
Fejlesztési csapat összeállítása
Folyamatfejlesztési terv elkészítése

2. fázis
Fejlesztési csapat összeállítása
Folyamatfejlesztési terv elkészítése

3. fázis
Folyamatábra elkészítése
Jelenlegi folyamatteljesítmény meghatározása
Veszteségelemzés
Probléma elemzés
Gyökér-okok vizsgálata

3. fázis
Folyamatábra elkészítése
Jelenlegi folyamatteljesítmény meghatározása
Veszteségelemzés
Probléma elemzés
Gyökér-okok vizsgálata

4. Fázis
Fejlesztési javaslatok kidolgozása
Döntés előkészítés
Bevezetés

4. Fázis
Fejlesztési javaslatok kidolgozása
Döntés előkészítés
Bevezetés
5. Fázis

5. Fázis
Monitorozás

Monitorozás

1. ábra A fejlesztési program végrehajtása

Jelen dokumentumban tehát a
tevékenységünket foglaltuk össze.

fenti

fázisok
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III.

Folyamatfejlesztési metodika

Az ÁROP 1.2.18 pályázat keretén belül végrehajtott szervezetfejlesztési program folyamat
optimalizálási részfeladata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített módszertan alapján ment végbe.
A folyamatoptimalizálási módszertan fázisai a következők:
•

I. fázis: Folyamatok átvilágítása, értékelése

•

II. fázis: Fejlesztési projekt indítása

•

III. fázis: Kiválasztott folyamatok felmérése, elemzése

•

IV. fázis: Kiválasztott folyamatok fejlesztése

•

V. fázis: Folyamatok állandó követése, monitorozása

2. ábra Folyamatoptimalizálás I. fázisa

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése
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IV.

I. fázis: Folyamatok átvilágítása, értékelése

1. lépés: Folyamatok értékelése
1.1 A folyamatfejlesztésért felelős vezető kiválasztása
A pályázati anyag összeállítása során, Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója
jelölte ki Bokros Katalin gazdasági igazgatóhelyettest a folyamatfejlesztésért felelős felsővezetőnek.
Pozíciójának jellegéből és szaktudásából kifolyólag Bokros Katalin lett kinevezve a teljes
ÁROP 1.2.18 / A - 2013 pályázat szakszerű lebonyolításáért felelős belső projektmenedzserének is. Így
ő rendelkezett a legnagyobb rálátással a pályázat beadásának időszakában a pályázat részleteivel,
emiatt lett megbízva a két fejlesztendő folyamat kiválasztásának lebonyolításával is.
1.2 A szervezet érettségi szintjének értékelése ( a szervezetfejlesztési sablon segítségével)
1. táblázat A szervezet érettségi szintje

Érettségi
szintek
1

2

3

4

Érettségi szint jellemzői
A szervezet nem aktív a kérdéses területen (nincs az
adott területre vonatkozó gyakorlata, eszköze vagy
módszere).
Vannak
ad-hoc
kezdeményezések,
de
nem
szisztematikusan (tervezetten és rendszerbe építve)
valósulnak azok meg (pl. nincs kialakult eljárás és felelős
a területen).
Jól definiált módszertan mentén, szisztematikusan
menedzseli a szervezet a területet és a szervezet hozzá
kapcsolódó folyamatait, a fejlesztések eredményes
végrehajtására vonatkozó szükséges kapacitás és
kompetencia rendelkezésre áll. Már konkrét eredményei
is felmutathatóak a folyamatoptimalizálásnak.
A területhez kapcsolódó módszertan alkalmazását, a
folyamatok
működését
és
eredményességüket
rendszeresen értékelik, és ezen értékelések alapján
fejlesztik az adott területet, és hozzájárulnak a szervezet
teljesítményének javításához. A folyamatoptimalizálás az
intézmény stratégiai céljainak megfelelően, a szervezet
teljesítménye szempontjából releváns valamennyi
területen végzett rendszeres és tervezett tevékenység.

1

Értékelés1

Adható Érték
0

1-3

4-7

5

8-10

Csak egy sorban adható érték. Az értékskála alsó pontszámai (1, 4 vagy 8) akkor adható, ha az állítás
kismértékben igaz a szervezetre. Az értékskála felső pontszámai (3, 7 vagy 10) akkor, ha az állítás teljes
mértékben igaz a szervezetre. A köztes értékek (2, 5, 6 vagy 9) akkor adható, ha nagyrészt igaz az állítás.
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A táblázat értékelése szerint a szervezet a harmadik érettségi szint alsó hányadában áll a
folyamatfejlesztési gyakorlatot illetően. Rendelkezik jól definiált módszertannal, szisztematikusan
menedzseli az érintett folyamatokat, valamint rendelkezik a fejlesztéshez szükséges kapacitással és
kompetenciával is.
1.3 Az alkalmazott fejlesztési módszertani eszközkészlet használatának értékelése
2. táblázat Fejlesztési eszközök

Fejlesztési eszközök
Az intézmény funkcionális folyamatai (intézményközi folyamatok is)
teljeskörűen beazonosítottak és dokumentáltak (pl.: MS Excel, MS Word,
MS PowerPoint).*
Az intézmény funkcionális folyamatai folyamatmodellező eszközben (pl.:
MS Visio, ARIS, MEGA) dokumentáltak, karbantartottak.
Az
intézmény
funkcionális
folyamatai
valamely
más,
folyamatmodellezésre alkalmas eszközben (pl. MS Excel, Power Point)
dokumentáltak, karbantartottak.*
A funkcionális folyamatok lefutását informatikai rendszerek (pl. workflow
alkalmazások) támogatják.
Az intézmény vezetői tisztában vannak azzal, hogy mely funkcionális
folyamataik tekinthetők kulcsfolyamatnak a hatékony működés
szempontjából, illetve ezen kulcsfolyamatok azonosítására, kiválasztására
megvannak az eszközeik, módszereik.*
A funkcionális kulcsfolyamatok dokumentálása magában foglalja a
folyamatok lépéseinek, erőforrás- és időigényének meghatározását.*
Minden funkcionális kulcsfolyamatnak van felelőse (folyamatgazdája), aki
felelősséggel tartozik a folyamat eredményes működtetéséért és
folyamatos követéséért (mérés, elemzés, fejlesztés).*
A funkcionális kulcsfolyamatokhoz az intézményi stratégiai célokból
levezetett mutatószámokat rendeltek, és az érintett folyamatok
teljesítményét ezek alapján rendszeresen mérik, követik.*
A funkcionális kulcsfolyamatok működésének hatékonyságáról,
teljesítményéről rendszeres beszámoló készül az intézmény felsővezetése
számára.*
A folyamatok optimalizálására a priorizálást, problémamegoldást,
folyamategyszerűsítést támogató fejlesztési módszertanokat és
technikákat alkalmaznak (pl. LeanOffice, időelemzés, veszteségelemzés,
prioritás mátrix).*
Az intézmény rendelkezik a szükséges humán kompetenciával ezeknek a
módszereknek és eszközöknek az alkalmazásához.
2

Adható pont
(0, 1, 2)

Értékelés2

0 vagy 2

2

0 vagy 1

0

0 vagy 2

0

0 vagy 1

1

0 vagy 2

2

0 vagy 2

0

0 vagy 2

2

0 vagy 2

0

0 vagy 2

2

0 vagy 2

0

0 vagy 1

1

Az intézmény nem használja az eszközt: 0 pont. Használja:1 pont, *-gal jelölt eszköz esetében 2.
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Adható pont
(0, 1, 2)

Fejlesztési eszközök
Összes kapott pontszám (A)

Értékelés2
10

Elérhető max. pontszám (B)

19

Értékszám (A/B*10 – 0,5-től felfelé kerekítve)

5

Teljesítések
 Az intézmény funkcionális folyamatai azonosítottak, dokumentáltak, valamint a funkcionális
folyamatok lefutását informatikai rendszerek támogatják.
 Az intézmény vezetői tisztában vannak a kulcsfolyamatokkal, felelősöket rendeltek ezekhez,
akiknek feladataik közé tartozik a folyamatok elemzése, mérése, fejlesztése, valamint az
ezekről történő beszámolók készítése.
Hiányok
 Az intézmény folyamatai nincsenek modellezve, nincsen idő és erőforrásigényük megjelölve,
így nem rendelkeznek mutatószámokkal, aminek köszönhetően pontosan mérhetőek
lennének.
 Az intézmény nem alkalmaz a folyamatok optimalizálására, priorizálásra, egyszerűsítést
támogató eszközökre alkalmas technikákat, módszertanokat.

2. lépés: Fejlesztési igény azonosítása
2.1 A fejleszteni kívánt folyamatok kiválasztása
A folyamatfejlesztésre vonatkozó módszertan hét szempontot határoz meg:
 A stratégiai célok elérését jelentősen befolyásoló folyamatérintettség
 Kiemelt szolgáltatáshoz kapcsolódó folyamat (funkcionális folyamatokról lévén szó ezek
jellemzően belső szolgáltatások)
 Gyakori folyamat/tevékenység lefutás
 Sok résztvevős, ezáltal nagy költségigényű folyamat
 Szervezet gazdasági fenntartása szempontjából kiemelten fontos folyamat
 Hibák miatti gyakori ismétlődő munka a folyamat lefutásai során
 Közvetlen külső ügyfélkapcsolattal bíró folyamat
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A fejlesztendő két folyamatot egy workshop keretén belül választották ki az osztályvezetők a fenti 7
szempontot figyelembe véve, Bokros Katalin vezetésével
A megbeszélés során minden vezető két folyamatfejlesztési területre tett javaslatot, melyet
összegeztünk. Az alábbi területekre esett a választás:
 Belső kontrollrendszer működtetése
 Iratkezelés szakmai irányítása, felügyelete
 Biztonsági feladatok
 Adatszolgáltatások teljesítése
 Stratégiai irányítás
 Iratkezelés ügyintézés során
A műhelymunka második részében meghatároztuk, hogy olyan folyamatokat kívánunk fejleszteni,
melyek sok résztvevősek, stratégiai fontosságúak és közvetlen ügyfélkapcsolattal is bírnak. Ezek
alapján priorizáltuk az első körben meghatározott területeket:
3. táblázat Prioritási mátrix

A stratégiai célok
elérését jelentősen
befolyásoló
folyamatérintettség

Közvetlen külső
ügyfélkapcsolattal
bíró folyamat

Sok résztvevős, ezáltal
nagy költségű

Összesített
súlyérték

Belső
kontrollrendszer
működtetése
Iratkezelés szakmai
irányítása,
felügyelete

I

II

I

4

I

II

I

4

Biztonsági
feladatok

III

II

III

8

Adatszolgáltatások
teljesítése

II

II

II

6

III

I

I

4

I

III

III

7

Stratégiai irányítás
Iratkezelés
ügyintézés során
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Az értékelés összegzését követően tehát kiválasztásra került a két terület, mely leginkább releváns a
meghatározott szempontok alapján:
 Biztonsági feladatok
 Iratkezelés ügyintézés során

A két területen belül pontosítottuk, hogy mely konkrét folyamatokat kívánjuk optimalizálni:
Biztonsági feladatok: kockázatmenedzsment
Egy szervezet működésében kulcsfontosságú, hogy ne csak a hétköznapi működésben, de bármilyen
különleges esetben is megtartsa szolgáltatásai minőségét, garantálni tudja a zökkenőmentes
működést. Hogy ez a szint fenntartható legyen a szervezetnek reális önképpel kell rendelkeznie
folyamatairól, az azokról nyert információ alapján pedig tudnia kell milyen helyzetben milyen lépések
milyen kockázattal járnak. A megfelelő kockázatmenedzsment biztosítja, hogy egy szervezet
felkészülten álljon bármilyen helyzet elé, a kidolgozott metodika kínáljon eljárási tervet. Ennek
megfelelően a fejlesztési terület konkrét fejlesztendő folyamataként a kockázatmenedzsmentet
választottuk.
Iratkezelés ügyintézés során: ügyiratkezelés
Az iratkezelés egy olyan általános folyamat, aminek a szisztematikája, pontossága teremti meg azt a
stabil állapotot, amire épül a szervezet többi folyamata. Az erőforrás és időgazdálkodásban ugyanúgy
kulcsszerepe van, mint közvetett módon az ügyfelek elégedettségben. A kiválasztott optimalizálandó
folyamat emiatt az ügyiratkezelés.
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3. lépés: Fejlesztési célok és a folyamat teljesítményt jellemző
mutatószámok meghatározása
2.2 Kockázatmenedzsment
2.2.1

Fejlesztési célok

Céljaink a kockázatmenedzsment folyamatfejlesztés kapcsán az alábbiak:


tisztán látni – adott esetben ábrázolni – a jelenlegi kockázatkezelési folyamatot



pontosan azonosítani a problémákat és főként azok okait annak érdekében, hogy a
folyamatfejlesztés megfelelően fókuszált és eredményes legyen



a folyamat időigényének csökkentése



a folyamat koordinálásának egyszerűsítése



a folyamattal kapcsolatos kommunikáció folyamatok egyértelművé tétele



a folyamat áttekinthetővé tétele és annak elérése, hogy minden szereplőhöz a lehető
legrövidebb idő alatt pontosan azok az információk jussanak el, ami szükséges a folyamat
haladásához

2.2.2

Ügyfélelvárások figyelembe vétele

Belső ügyfeleket tekintve egyértelműen elvárás, hogy a kockázatot kezelő csapat minden
szereplőjének megfelelő időben rendelkezésére álljon a hatékony megoldáshoz a kellő információ.
Rendelkezzen az érintett a rá bízott feladathoz szükséges jogkörökkel.
Külső ügyfelek alapvető elvárása, hogy a szervezet kockázatkezelési helyzetben a lehető legnagyobb
rugalmasságot tanúsítsa az együttműködés megkönnyítése érdekében. A folyamat vizsgálata során
folyamatosan figyelembe vesszük a külső partnerek ezen elvárását és a folyamat optimalizálása során
egyik kiindulási alapként tekintjük, hogy a feladatok kiosztási – megoldási – visszacsatolási rendszere
ne gátolja a szervezet rugalmasságát.
2.2.3

Minőségi szabványoknak való megfelelés

A DINPI nem rendelkezett olyan minőségügyi szabvánnyal, amelynek a folyamatfejlesztés során meg
kellett volna felelni, nem volt alkalmazásban ilyen metódus.
2.2.4

3.1.4 Teljesítménymutatók

A fejlesztésbe bevont kockázatkezelési folyamat teljesítményének mérése korábban nem volt bevett
gyakorlat. A mérési rendszert jelen fejlesztés során kívánjuk kidolgozni.
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2.3 Ügyiratkezelés
2.3.1

Fejlesztési célok

Az ügyirat kezelési folyamat során a két legfontosabb szempont, hogy:


pontosan dokumentálva legyen minden beérkező és megválaszolt kérelem / irat / feladat



a megjelölt (illetve jogszabályok által szabályozott) határidőn belül kerüljön elvégzésre a
feladat és kiküldésre az irat

Így a fejlesztés legfontosabb célkitűzései ennek a két szempontnak való minél jobb megfelelés, azaz:
1. Ügyiratok dokumentáltságának javítása (különös tekintettel az elektronikus úton érkező
iratok esetében)
2. Átfutási idők javítása
2.3.2

Ügyfélelvárások figyelembe vétele

A szervezet munkatársai
A szervezet munkatársai elsősorban a pontos és gyors ügyiratkezelést várják el, hiszen számukra ez
megkönnyíti a mindennapi munkavégzést, illetve, ha a munkavégzéshez szükséges anyagok elérése
nehéz, vagy azokra hosszú ideig kell várakozni, az megnehezíti a hatékony munkavégzést.
Külső ügyfelek
A külső ügyfelek számára a legfontosabb elvárás, hogy minél gyorsabban kapjanak választ a
kéréseikre / megkereséseikre. A szervezet felé irányuló kérések teljesítésének átfutási idejét pedig
nagyban meghatározza a gördülékeny ügyiratkezelés. A folyamat adminisztratív fázisainak korszerű
kezelése lehetővé teszi a törvény által megszabott időkeretek állandó tartását.
2.3.3

Minőségi szabványoknak való megfelelés

A DINPI nem rendelkezett olyan minőségügyi szabvánnyal, amelynek a folyamatfejlesztés során meg
kellett volna felelni, nem volt alkalmazásban ilyen metódus.
2.3.4

Teljesítménymutatók

Az ügyiratkezelési folyamat legfontosabb mutatói:


külső ügyfél esetén válaszadási határidők teljesítése (szakmailag megfelelő tartalommal)



az ügyiratok jogszabálynak megfelelően történő iktatása, dokumentálása
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V.

II. fázis: Fejlesztési projekt indítása

3. ábra Folyamatoptimalizálás II. fázisa

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

A két kiválasztásra került folyamat fejlesztése egyidejűleg ám két külön munkacsoportban történt.
Emiatt úgy került dokumentálásra az elvégzett munka, hogy a két munkacsoport külön – külön
dokumentálta a tevékenységeit és azok eredményeit, majd Bokros Katalin és Dr. Kónya Gergely
egységesítette és egy közös beszámolóban összegezte a történteket.
Először az ügyiratkezelés tekintetében elvégzett munkát és eredményeket mutatjuk be, majd ezt
követi a kockázatmenedzsment területen elvégzett munka ismertetése.
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ÜGYIRATKEZELÉSI FOLYAMAT FEJLESZTÉSE
3. lépés: Folyamatfejlesztési csapat összeállítása
3.1 Folyamatfejlesztési csapat összetételének meghatározása
A folyamatfejlesztési csapat összeállításakor az elsődleges szempont az volt, hogy az ügyiratkezelési
folyamat által érintett és azt befolyásolni képes személyek dolgozzanak együtt, így biztosítva azt,
hogy a folyamat minden részegységéről pontos információval rendelkezzenek a munkacsoport tagok.
Az ügyiratkezelési folyamatot fejlesztő munkacsoport tagjai a fentiek alapján az alábbi vezetők és
munkatársak lettek:
 Dr. Kónya Gergely - Jogi és Igazgatási Osztály, osztályvezető
 Halász Antal - Természetvédelmi Őrszolgálati Osztály, osztályvezető
 Előd Réka – Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály, megbízott osztályvezető
 Halász Ferenc – Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály, kommunikációs referens
 Grósz Róbert – Őrszolgálati osztály, erdészeti referens, természetvédelmi őrszolgálat
vezető-helyettes
 Sipos Katalin – Szakmai Igazgatóhelyettes
3.2 Projektvezető személyének meghatározása
Az ügyiratkezelési folyamat fejlesztéséért felelős munkacsoport vezetőjének Füri András igazgató, Dr.
Kónya Gergely Jogi és Igazgatási Osztály osztályvezetőt jelölte meg.
A következő lépés egy workshop keretében történő egyeztetés volt, mely során az alábbiakat
határozta meg a munkacsoport:
 a munkacsoport tagok szerep és felelősségi körei
 a projekt fórumai
 a fejlesztés eredményeit jóváhagyó vezetők
 a munkacsoport tagok rendelkezésre állásának mértéke és ennek megfelelően a projekt
előzetes ütemterve
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3.3 A folyamat felelősségi köreinek meghatározása
A jóváhagyó személyeket, jóváhagyási folyamatot a módszertani útmutatóban ismertetett felelősségi
mátrix segítségével dolgoztuk ki, mely az alábbi szerepeket különbözteti meg:
• R: A tevékenység végrehajtásáért, az eredményért felelős szerepkör;
• A: A feladat végrehajtása kapcsán végső felelősséget vállaló vezetői szerepkör. Egy
folyamatlépéshez csak egy A szerepkör tartozhat;
• C: A tevékenység végrehajtásában közreműködő szerepkör;
• I: A tevékenység végrehajtásáról a tájékoztatást megkapó szerepkör.
A feladatokra és felelősségi körökre a munkacsoport vezetője tett javaslatot. Javaslatait a
munkacsoport tagjaival közösen megvitatták, majd véglegesítették. Az eredményeket az alábbi
táblázat összegzi:
4. táblázat Folyamat fejlesztés felelősségi körei

Dr. Kónya
Gergely
R/A

I

I

I

I

I

R/A

C

C

C

C

C

R/A

C

C

C

C

I

R

C

C

C

C

A

Veszteségelemzés R/A

C

C

C

C

I

Problémaelemzés

R/A

C

C

C

C

C

Fejlesztési
javaslatok és
priorizálás
Előterjesztés
készítése
Fejlesztési
javaslatok
bevezetése
Monitorozás,
visszamérés

R/A

C

C

C

C

C

R/A

I

I

C

C

I

R/A

C

C

C

C

C

R/A

C

C

C

C

I

Módszertan
deklarálása
Jelenlegi
folyamat
leképezése
Jelenlegi
folyamat mérése
Célkitűzések

Halász
Antal

Halász
Ferenc

Előd Réka
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3.4 A projekt fórumainak meghatározása
A módszertan előírásainak és a szakmai koncepcióban foglaltaknak megfelelően a projekt fórumai:
 projektnyitó értekezlet és további projekt értekezletek
 interjúk
 műhelymunkák (workshopok)
3.5 Fejlesztés eredményét jóváhagyó személyek meghatározása
A munkacsoport által elért eredményeket Dr. Kónya Gergely Jogi és Igazgatási Osztály, osztályvezető
- valamint jelen esetben a munkacsoport vezetője - jogosult első körben jóváhagyni. A végleges
jóváhagyó természetesen Füri András igazgató maradt.
3.6 Rendelkezésre állás mértékének meghatározása
A fejlesztésre csupán 2,5 hónap állt rendelkezésre (jóváhagyással és a változtatások bevezetésével
együtt). Úgy véltük a nagy létszámú munkacsoport az alábbi ütemezésben, intenzív munkavégzéssel
és külső támogatás bevonásával el tudja végezni a folyamat fejlesztését:
5. táblázat Rendelkezésre állás és tervezett ütemezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A fejlesztés hetei
Főbb tevékenységi lépések
Tanácsadói kapcsolatfelvétel
A módszertan tanulmányozása
Folyamatfejlesztési terv elkészítése
Jelenlegi folyamatábra elkészítése
Problémaelemzés
Gyökér-okok megállapítása
Folyamatteljesítmény meghatározása
Veszteségelemzés
Javaslatok összegyűjtése
Javaslatok értékelése
Optimalizált folyamatábra elkészítése
Bevezetési terv előkészítése
Összegzés készítése a fejlesztésről
Beveztési terv véglegesítése
Kapcsolódó utasítások elkészítése

április
3-4. hét

május
5-6. hét
7-8. hét

június
9-10. hét 11-12. hét

3.7 Felsővezető támogatás meghatározása
A felsővezetői támogatás Sipos Katalin - Szakmai Igazgatóhelyettes részvétele által biztosított a
folyamatfejlesztés során.
A workshopról készült jelenléti ívet, valamint a prezentációt mely a workshop lebonyolítását
támogatta az alábbi mellékletek tartalmazzák:
1. melléklet DINPI_ük_ws_ind_ppt
2. melléklet DINPI_ük_ws_ind_jelenleti

16

Szervezetfejlesztés a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságnál

4. lépés: Folyamatfejlesztési terv készítése
3.8 Projektnyitó értekezlet – külső szakértők bevonása
Április 16-án csatlakoztak a munkálatokhoz a külső megbízott szakértők is és ismertették a pályázat
keretein belül megvalósítandó fejlesztési területeket és feladatokat.
Az értekezleten a DINPI és a konzorcium szakemberei egyeztették az eddigi lépéseket, összegezték az
információkat és a folyamatoptimalizálási módszertannak megfelelően az alábbiakat deklarálták,
mint következő lépések:
 Az optimalizálási igényt kiváltó tényező/esemény/ alapprobléma meghatározása
 Fejlesztési célok definiálása/pontosítása
 Folyamatfejlesztés határainak, terjedelmének kijelölése
 Folyamatfejlesztési terv kidolgozása
Az értekezleten a szakértők által tartott prezentációt az alábbi mellékletként csatoljuk:
3. melléklet DINPI_Kick_off_meeting_prezi_0416

3.9 Folyamatfejlesztési terv
A folyamatfejlesztési tervet a munkacsoport vezetője készítette el, a külső szakértőkkel konzultálva
majd egy projekt értekezlet keretében a munkacsoport tagok véleményezték, módosítási javaslatokat
tettek, majd véglegesítették azt
A fejlesztendő folyamat megnevezése: Ügyiratkezelés
A fejlesztés terjedelme:


Az Ügyiratkezelési folyamat első lépése, hogy beérkezik az igazgatósághoz az irat
(elektronikusan, vagy postai úton)



Az utolsó lépése, hogy az iktatott ügyiratot az ügyiratkezelő szoftverben az ügyintéző
mappájához csatoljuk



A projekt terjedelmén kívül esik:
o

A külső megbízott cég folyamatai, mely az iratok postán történő átvételét és az
Igazgatóságra szállítását intézi

o

Az ügyiratkezeléshez tartozó szoftveres háttértámogatást és rendszergazdai,
folyamattámogató feladatokat ellátó külső cég folyamatai
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Alapproblémák – a fejlesztési igény kiváltói:


dokumentáltság nem megfelelő mértéke
Jogszabály írja elő, hogy minden iratot érkeztetni és iktatni kell, ám az elektronikus úton
érkező iratok esetében az érkeztetés nem mindig történik meg – erre mindenképpen
megoldást kell találni a fejlesztés során



átfutási idők hossza
Gyakran érkeznek olyan feladatok melyekre 8 napon belüli válaszadási kötelezettség
vonatkozik, illetve ezeken felül az ügyiratok 8-10%-a az Ún. „sürgős” kategóriába esik, ami azt
is jelentheti, hogy reggel 8-kor érkezik egy kérés, melyet aznap délig meg kell válaszolni.
Bizonyos esetekben előfordul, hogy kicsivel kicsúszik a Nemzeti Park a válaszadási
határidőből. A fejlesztés során mindenképpen kell keresni olyan megoldásokat, melyek a
gyors, hatékony és gördülékeny ügyintézést segítik.

Fejlesztési célok és várt eredmények:
A fenti problémákra olyan megoldások kifejlesztése, melyek lehetőség szerint automatizálhatóak és
hosszú távon eredményesen működtethetőek. (És lehetőleg alacsony befektetési igényűek)
Határidő:
Tervezett projektzárás – a tudásmegosztási tevékenységek elvégzésével együtt: 2014. június 27.
Mellékletek:
4. melléklet DINPI_ük_ws_folyamatfejlesztesi_terv_ppt
5. melléklet DINPI_ük_ws_folyamatfejlesztesi_terv_jelenleti
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VI.

III. fázis_
elemzése

Ügyiratkezelési

folyamat

felmérése,

4. ábra Folyamatoptimalizálás III. fázisa

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

4. lépés: Folyamatábra elkészítése
4.1 Folyamatfelmérés módjának meghatározása
A módszertan előírásainak megfelelően, illetve a szakmai koncepcióban foglaltak szerint az alábbi
eszközök / módszerek segítségével történt a folyamatfelmérés:
 dokumentumelemzés
 interjúk
 workshop
Dokumentumelemzés
A folyamat részletes feltárását az ügyiratkezeléshez kapcsolódó dokumentumok elemzésével
kezdtük. A két legfontosabb dokumentumnak az alábbiakat találtuk:
1. Iratkezelési Szabályzat
2. 335 / 2005. (XII. 29.) Kormányrendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének
általános követelményeiről.
Az elemzés során bővebb információhoz jutottunk a dokumentumok jellegzetességei, az azokkal
kapcsolatos kezelési és adminisztrációs kötelezettségekkel kapcsolatban.
Interjúk készítése
Az interjúk folyamán a folyamat résztvevőivel / belső érintettjeivel készítettünk interjút. Így részletes
információhoz jutottunk a folyamatban, az ügyiratkezeléshez kötődő tevékenységekről, a folyamat
lépéseinek összekapcsolódásairól. Az interjú az alábbi területekre koncentrált:
 A folyamat szereplői és szerepkörei
 A szerepekhez kötődő folyamat tevékenységei
 A folyamat szabályozási kritériumai
 A folyamat belső igényei
 A folyamat külső igényei
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Workshop
A workshopot a dokumentumelemzést és az interjúk készítését követően tartottuk meg. Célja az
ügyiratkezelési folyamat pontos felrajzolása volt az addig összegyűjtött információkra alapozva.
4.2 A folyamatábrázolás módjának meghatározása
A folyamatot első lépésben pontokba szedve összegeztük, aminek eredménye az alábbi táblázat (a
folyamat egy helyen ágazik ketté a kezdeti fázisban, a táblázat /A jelzéssel különíti el ezt az utat:
6. táblázat Ügyiratkezelés jelenlegi gyakorlata (lépések és szereplők)

Sorszám Folyamategység

Érintett szereplő

1.

Postai iratok átvétele, továbbítása

Megbízott cég

2.

Postabontás

Szervezeti előadó

1/A.

E-mailen érkezett ügyirat nyomtatása

Titkársági asszisztens

3.

Boríték érkeztetése (dátum, bélyegző)

Szervezeti előadó

4.

Ügyirat jogszabály szerinti érkeztetése

Szervezeti előadó

5.

Ügyirat aláíró könyve helyezése

Szervezeti előadó

6.

Ügyirat iktatása

Titkársági asszisztens

7.

Ügyirat kiszignálása

Igazgató

8.

Ügyirat szkennelése

Titkársági előadó

9.

Ügyiratok szétosztása az ügyintézők felé

Titkársági előadó

10.

Ügyirat átvétele

Ügyintéző

11.

Végrehajtás, válaszlevél elkészítése

Ügyintéző

12.

Ügyirat válasz szignálása

Osztályvezető

13.

Ügyirat válasz aláírása

Igazgató

14.

Ügyirat válasz címzés, mellékletek, példányszámok ellenőrzése

Szervezeti előadó

15.

Ügyirat válasz postázása

Szervezeti előadó

16.

Ügyirat válasz iktatása

Titkársági előadó

17.

Ügyirat válasz szkennelése

Titkársági előadó

18.

Ügyirat válasz archiválása

Titkársági előadó

19.

Ügyirat válasz ügyintéző mappájába történő szétosztása

Titkársági előadó
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A táblázat alapján a workshopon papír alapon ábrázoltuk a folyamatot egy úszósáv diagramon,
melyet a későbbiekben, elektronikus formátumban is elkészítettünk. A kiindulási folyamatot az alábbi
oldalakon mutatjuk be.
Workshop anyagait az alábbi mellékletekben csatoljuk:
6. melléklet DINPI_ük_abra_aktual_agenda
7. melléklet DINPI_ük_abra_aktual_jelenleti
8. melléklet DINPI_ük_abra_aktual
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7. táblázat Ügyiratkezelés – aktuális folyamat

Jelenlegi folyamat
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Osztályvezető

Ügyintéző

Titkársági
előadó
Titkársági
asszisztens

Igazgató /
Ig.
helyettes
Szervezési
előadó
Megbízott cég
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Jelenlegi folyamat (folyt…)
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Osztályvezető
Ügyintéző

Titkársági
előadó
Titkársági
asszisztens

Igazgató/
Ig.
helyettes
Szervezési
előadó
Megbízott cég
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Jelenlegi folyamat (folyt…)
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5. lépés: Jelenlegi folyamatteljesítmény meghatározása
5.1 Adatgyűjtés feltételeinek vizsgálata, mérési terv készítése
A folyamat teljesítményt korábban nem mértük így már a fejlesztés elején – a módszertan
tanulmányozása során is – gondolkodtunk a megfelelő mérőszámokon.
Mint ahogy már fentebb említésre került a legfontosabb elvárások az ügyiratkezelési folyamattal
szemben, hogy pontosan dokumentáljuk az ügyiratforgalmunkat (a jogszabályi előírásoknak
megfelelően), illetve, hogy a megadott határidőket tartani tudjuk a válaszadással.
Arra jutottunk, hogy az átfutási időket érdemes mérni, például azt, hogy átlagosan mennyi idő (hány
nap), amíg elkerül a beérkező ügyirat a kijelölt ügyintézőhöz, illetve hogy átlagosan hány napig tart,
amíg az elkészült ügyirat áthalad az adminisztrációs kötelezettségeken – azaz aláírja az osztályvezető
és az igazgató vagy az igazgató helyettes. – ezeket a mérőszámokat el is kezdtük mérni már április
közepétől, valamint a fentebb részletezett interjúk során is megkérdeztük az érintetteket a
tapasztalataikról. (Ezek alapján kerültek a kiinduló értékek a mérési tervbe - 7. táblázatba.)
Pontosság tekintetében elsősorban az elektronikusan beérkező iratok érkeztetésével vannak
elmaradásaink, uh. ennek a folyamatrésznek a mérhetőségén gondolkodtunk és arra jutottunk, hogy
érdemes lenne kimutatni hány százaléka kerül iktatásra az elektronikusan érkező és iktatandó
iratoknak. – ugyanakkor itt nehézségekbe ütköztünk.
(Ám a fejlesztés egy későbbi fázisában, amikor megoldást találtunk az elektronikus levelezések
érkeztetésének kérdéskörére kitaláltunk egy lehetséges mérési módot az e-mailen érkező iratok
érkeztetési arányának nyomon-követésére. Ezt is beillesztettük később a mérési tervet tartalmazó
táblázatba – 7. táblázat)
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8. táblázat Mérési terv

Folyamat megnevezése: Ügyiratkezelés
Folyamatért felelős vezető: Dr. Kónya Gergely, osztályvezető
#

Folyamat mutatószámai:

1.

Optimalizált folyamatábra,
mely a folyamat szereplőit,
lépéseit és becsült átfutási
idejeit is tartalmazza

2.

Az Igazgatóságtól távol
dolgozó kollégák átlagosan
hány nap alatt jutnak hozzá a
saját ügyirataikhoz

3.

Összes elektronikus úton
érkező irat automatikus
érkeztetésének aránya

4.

A nem sürgős ügyiratok hány
százaléka érkezik 2 nappal a
határidő lejárta előtt
osztályvezetői szignóra

5.

Átlagosan hány nap alatt jut át
az elkészített ügyirat az aláírási
fázison

Jelenlegi
mért /becsült
érték

Fejlesztés
utáni célérték

Mérésért
felelős

Mérés módja

mérés időpontja
(fejlesztés alatt)

Mérés
gyakorisága

Mérés időszaka a
továbbiakban

0 db

1 db

Dr. Kónya
Gergely

Optimalizált folyamatábra
elkészültének ellenőrzése - a
fejlesztés végén

2014 június

---------(egyszeri)

-----

Halász Antal

Interjúk alapján szakértői
becslés + a fejlesztés ideje
alatt megfigyelés

évente

2014. június 30 – tól
(2015, 2016)

évente

2014 június 30-tól
2015, 2016

Dr. Kónya
Gergely

megfigyelés alapján – adott
időszak alatt:
2014 június folyamán 2
2 nappal korábban érkező
hét (teszt mérés)
ügyiratok / adott időszakban
aláírásra érkező összes ügyirat

évente

2014. június 30-tól
2015, 2016

Dr. Kónya
Gergely

megfigyelés alapján – adott
időszak alatt:
2014 április – május
1. összeírni mennyi idő telik el, Megfigyelt ügyiratok
míg az elkészített ügyiratokat
száma: 42
az osztályvezető és az igazgató
2014 június folyamán 2
is aláírja
hét (teszt mérés)
2. átlagot számolni a
megfigyelt értékekből

évente

2014. június 30-tól
2015, 2016

1 nap
4-7 nap

(tűréshatár: 2
nap)
90%

0%

60%

(tűréshatár:
80%)

100%
(tűréshatár:
85%)

Géczy Attila +
Dr. Kónya
Gergely

1,5 - 2 nap
2 -3 nap

(tűrés határ:
nincs)

Érkeztetett üzenetek / Összes
üzenet
(átlagosan a titkárságra érkező
e-mailek 90%-a érkeztetendő)
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2014 április – május
Megfigyelt ügyiratok
száma: 42
2014 június folyamán 2
hét (teszt mérés)
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6. lépés: Veszteségek feltárása, problémaelemzés
A feltárás módszertana
A folyamatfejlesztésért felelős munkacsoport egy 2 napos workshopot tartott, mely során
azonosította a jelenlegi folyamattal kapcsolatos problémákat, feltárta ezek gyökér okait, valamint
veszteségelemzést végzett a jelenlegi folyamat kapcsán. A második napon pedig megfogalmazták és
értékelték a fejlesztési javaslatokat a résztvevők, valamint felrajzolták az új optimalizált folyamatot.
(Mindezeket a módszertani útmutató által ismertetett eszköztár segítségével). A WS jelenléti íve és
az egyéb kapcsolódó dokumentumok az alábbi mellékletekben találhatók:
9. melléklet DINPI_ük_ws_problemak_ppt
10. melléklet DINPI_ük_ws_problemak_jelenleti

6.1 Problémák feltárása és priorizálása
A WS résztvevői a korábbi interjúk és saját tapasztalataik alapján először egyénileg összeírták egy
papírra, hogy milyen nehézségeket, problémákat tapasztalnak az ügyiratkezelési folyamat során. Ezt
követően közösen elemeztük az azonosított problémákat, priorizáltuk azokat és a korábban felrajzolt
jelenlegi folyamat ábráján is bejelöltük, mely lépésekhez kötődnek az egyes problémák. Az
eredményeket az alábbi táblázatban összegeztük:
9. táblázat Problémalista

#

Prioritás

Probléma

1.

I.

2.

II.

3.

I.

4.

II.

Az elektronikus úton érkező ügyiratok érkeztetése sokszor elmarad, nem
automatikus a folyamat (I. kritikus pont)
Az iktatást követően az ügyiratok határideje megjelölésre kerül, de ezeknek a
szisztematikus nyomon-követésére és ellenőrzésére nem kerül sor
(I. kritikus pont)
A „terepen” (Igazgatóságtól távol, pl.: Székesfehérváron, Tatán, Nagykátán,
Börzsönyben) dolgozó ügyintézőkhöz lassan jut el az ügyirat, mivel nem járnak
minden nap az Igazgatóságon, ennek köszönhetően a törvény által
meghatározott válaszidő megtartása nehéz, illetve számos esetben sérül
(II. kritikus pont)
Miután az ügyintéző elvégezte a feladatát osztályvezetői szignálás és igazgatói
aláírás szükséges. Sokszor előfordul, hogy egy elkészített ügyirat napokat vár
még az Osztályvezető és/vagy az Igazgató aláírására – és emiatt csúszik ki a
válasz pl. egy előírt 8 napos válaszadási határidőből.
(III. kritikus pont)
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#

Prioritás

Probléma
Az ügyiratkezeléshez szükséges szoftverek frissítése egyénileg történik a
felhasználók gépein, amiből kifolyólag a verziók nem mindig egységesek az

5.

III.

egyes ügyintézők számítógépein (így előfordul, hogy nem ugyanazon verzióban
dolgoznak

az

ügyintézők)

+

a

frissítési

folyamat

hosszadalmas

(folyamatábrán lévő lépésekhez nem kapcsolható)
Nehéz észben tartani a sok feladat között a határidőket és nincs semmilyen
6.

II.

rendszer, ami támogatná ezt
(folyamatábrán lévő lépésekhez nem kapcsolható)
Lassúak a számítógépek, gyakran lefagynak, több percig frissítenek – és ez

7.

II.

jelentősen lassítja a munkavégzést
(folyamatábrán lévő lépésekhez nem kapcsolható)
Gyakran közmunkások végzik az érkeztetési, szkennelési feladatokat – akik

8.

III.

betanítása időigényes és tapasztalatuk is kevés, így több a hibázás lehetősége
(I. kritikus pont)

Az azonosított problémákat a folyamat lépéseihez kapcsoltuk. (Amelyiket lehetett…). Ezt a következő
ábrán szemléltetjük, valamint az alábbi mellékletben csatoltuk a problémás lépéseket / területeket
ábrázoló folyamatábrát:
11. melléklet DINPI_ügyirat_folyamat_kritikus_pontok
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5. ábra Kritikus pontok az ügyiratkezelési folyamatban
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Osztályvezető

Ügyintéző

Titkársági
előadó

Titkársági
asszisztens

Igazgató

Szervezési
előadó

Megbízott cég

Folyamatábra: kritikus pontok (folyt….)
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Osztályvezető

Ügyintéző

Titkársági Titkársági
előadó
asszisztens

Igazgató

Szervezési
előadó

Megbízott
cég

Folyamatábra: kritikus pontok (folyt….)
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6.2 Gyökér okok azonosítása
A problémák, „felszínen érzékelt szimptómák” azonosítása után megkerestük azok kiváltó okait,
miértjeit, azaz feltártuk a problémák gyökér okait. Egy-egy gyökér ok több azonosított probléma
kialakulásért is felelős lehet. Az eredményeket alább összegezzük:

GYÖKÉR OKOK:
1. Nincsen automatizált dokumentálási és után-követési folyamat
-

A gyökér oka, hogy az e-mailen érkező iratok egy részének érkeztetése elmarad, az, hogy
nincs egy automatizált rendszer, mely megkönnyítené a titkárság dolgát (1. probléma – 6.
táblázatban)

-

Az ügyiratok határidejének szisztematikus követése is azért marad el, mert nincs rá
automatizált rendszer, mely segítségével „egy gombnyomásra” láthatóak lennének a
közelmúltban lejárt határidejű és a pár nap múlva lejáró határidejű ügyiratok, illetve a
feladat elvégzésére kijelölt ügyintézők (2. probléma – 6. táblázatban)

-

Nehéz észben tartani a sok feladat között a határidőket és nincs semmilyen figyelmeztető
rendszer (6. probléma – 6. táblázatban)

2. Személyesen kell átvenniük a „terepen” dolgozó kollégáknak a hozzájuk tartozó ügyiratokat
-

Azért tart sokáig, míg egy ügyirat elkerül a „terepen” dolgozó ügyintézőhöz, mert
személyesen az Igazgatóságon tárolt mappáikból tudják átvenni az ügyirataikat a kollégák

-

Ugyanez igaz a feladat elvégzését követően is – a kollégák személyesen hozzák vissza az
igazgatóságra a megválaszolt ügyiratokat

-

Vidéki kolléga sokszor 1-2 hétig sem jár az Igazgatóságon
(3. probléma – 6. táblázatban)
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3. Létszámhiány / túlterheltség
-

Gyakran közmunkások végzik az érkeztetési/szkennelési feladatokat – akik betanítása
időigényes és tapasztalatuk is kevés, így több a hibázás lehetősége (8. probléma – 6.
táblázatban)

-

A létszámhiány áttételesen hozzájárul szinte az összes azonosított probléma létéhez, hiszen
így a vezetőkhöz és a munkatársakhoz is jelentős mennyiségű elvégzendő feladat
rendelődik, emiatt:
o

nem tud gyakran bejárni a vidéki kolléga, hogy átvegye ügyiratait és visszahozza az
elkészítetteket (3. probléma – 6. táblázatban.)

o

Több napig is áll egy elkészített ügyirat, mire az osztályvezető és az Igazgató is alá
tudja írni
(4. probléma – 6. táblázatban)

4. Elavult informatikai háttértámogatás
-

Az intézmény gépállománya régi, így az ügyiratkezelés során a gyakori „fagyások” és a
számítógépek lassú működése rengeteg időveszteséget okoz, egy-egy ügyintéző számára
(7. probléma – 6. táblázatban)

-

Az ügyiratkezeléshez használatos szoftvereket a rendszergazda egyesével frissíti a
felhasználók gépein, amiből kifolyólag a verziók nem mindig egységesek az egyes ügyintézők
számítógépein (így előfordul, hogy nem ugyanazon verzióban dolgoznak az ügyintézők) + a
frissítési folyamat hosszadalmas (5. probléma – 6. táblázatban)

6.3 Veszteségelemzés
A gyökér okok feltárása mellett a jelenlegi folyamatban azonosítható veszteségek feltárását és
elemzését is elvégeztük a workshopon, követve a módszertan útmutatásait. Az eredményt a
következő oldalon mutatjuk be:
A módszertan által deklarált módon az alábbi jelzésekkel értékeltük a folyamat elemeit:
 értékteremtő tevékenység (VA) - lila színkód
 nem értékteremtő, de kötelező tevékenység (PVA) - kék színkód
 nem értékteremtő tevékenység (NVA) - piros színkód
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6. ábra Value Added (hozzáadott érték) elemzés
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Veszteségelemzés során az átfutási és várakozási időket feltérképeztük:
10. táblázat Veszteségelemzés

1.

Postai iratok átvétele, továbbítása

VA

15 perc

Effektív
munkával
töltött idő
15 perc

2.

Postabontás

PVA

45 perc

1 perc

1/A.

E-mailen érkezett ügyirat nyomtatása

PVA

2 perc

5 perc

3.

Boríték érkeztetése (dátum, bélyegző)

VA

30 perc

2 perc

4.

Ügyirat jogszabály szerinti érkeztetése

PVA

2-3 óra

2 perc

5.

Ügyirat aláíró könyve helyezése

PVA

30 perc

1 perc

6.

Ügyirat iktatása

VA

5-6 óra

5 perc

7.

Ügyirat kiszignálása

PVA

1-2 nap

10 perc

8.

Ügyirat szkennelése

PVA

4 óra

10 perc

9.

Ügyiratok szétosztása az ügyintézők felé

VA

10 perc

10 perc

10.

Ügyirat átvétele

PVA

1 nap – 5
nap

5 perc

11.

Végrehajtás, válaszlevél elkészítése

VA

1 – 15 nap

0,5 – 7 nap

12.

Ügyirat válasz szignálása

PVA

10 perc

13.

Ügyirat válasz aláírása

PVA

1 óra – 1
nap
1 óra – 1
nap

14.

1,5 óra

15 perc

15.

Ügyirat válasz, címzés,
ellenőrzése
Ügyirat válasz postázása

VA

4-5 óra

10 perc

16.

Ügyirat válasz iktatása

PVA

2 óra

10 perc

17.

Ügyirat válasz szkennelése

PVA

4-5 óra

10 perc

18.

Ügyirat válasz archiválása

VA

1 óra

15 perc

19.

Ügyirat válasz ügyintéző mappájához csatolása

VA

1 óra

10 perc

#

Lépés

mellékletek,

példányszámok

A táblázat értékeit összesítve:
-

a legrövidebb átfutási ideje a folyamatnak: 5,7 munkanap

-

a leghosszabb átfutási ideje a folyamatnak: 26 munkanap

-

ebből az effektív munkával töltött idő:
o

legrövidebb átfutás esetén: 1,3 munkanap

o

leghosszabb átfutás esetén: 7,3 munkanap
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A veszteségelemzésből jól látszik, hogy jelentősek a várakozási idők, átlagosan 4 szeres a várakozási idők
nagysága az effektív munkavégzés idejéhez képest.
Ez egyrészt adódik abból, hogy – mint ahogy már a gyökér okok feltárásánál is szerepelt – kevés és sok
feladattal terhelt a munkaerő a nemzeti parkon belül és a várakozási idők egy részében másik –
prioritást élvező - feladataikat végzik a munkatársak.
A másik ok, hogy sok az olyan adminisztratív, jóváhagyó, aláíró lépés a folyamatban, melyet jogszabály ír
elő – pl. az osztályvezetői szignálások és igazgatói aláírások. Ezeknek nincs hozzáadott értéke a konkrét
munkavégzés eredménye szempontjából, de mivel kötelezőek, ezért a folyamatból nem kiiktathatóak.
Harmad részben viszont azonosíthatók olyan várakozási idők is, melyek egyértelműen a folyamat
„hibájából” erednek, azaz hatékonyabb megoldás esetén sokkal gyorsabban kivitelezhetőek és
jelentősen csökkenhetnek az átfutási idők:
-

amikor a „terepen” dolgozó kollégák átveszik az Igazgatóságon – illetve a feladat elvégzése után
visszaviszik az Igazgatóságra – a hozzájuk tartozó ügyiratot. Amint az ábrán is és a táblázatból is
jól látszik, az Igazgatóságon az ügyintéző mappájába behelyezett ügyirat sokszor 4-5 napig is az
ügyintéző mappájában áll anélkül, hogy bármi történne vele. (Hiszen az ügyintéző vidéken van
és nem jár be – sokszor még hetente sem – az igazgatóságra.

-

A 4-5 napos várakozási idő pl. egy 8 napos határidejű feladatnál igen jelentős kockázatot rejt
magába, hiszen az ügyintéző munkáját követően, azt még az osztályvezetőnek és az igazgatónak
is alá kell írnia (ami szintén 1-2 napos átfutási időt is jelenthet…)

Erre a problémára mindenképpen megoldást kell keresni a folyamatfejlesztés során!
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VII.

IV. fázis: Kiválasztott folyamatok fejlesztése

7. ábra Folyamatoptimalizálás IV. fázisa

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

7. lépés: Fejlesztési javaslatok kidolgozása, értékelése
A fejlesztési javaslatok meghatározására, ezek priorizálására, valamint az egyes javaslatok értékelésére a kivitelezésükhöz szükséges befektetés nagysága, illetve a megvalósításukkal elérhető eredmények
hatása alapján (befektetés – hatás mátrix) - a workshop 2. napján került sor. (A módszertan által javasolt
eszköztárat alkalmazva) Ennek eredményeit az alábbiakban ismertetjük:
7.1 Fejlesztési javaslatok megfogalmazása
A fejlesztési javaslatokat igyekezett úgy meghatározni a munkacsoport, hogy azok a feltárt
gyökérproblémákra biztosítsanak megoldást.

FEJLESZTÉSI JAVASLATOK:
I.

Változtatási javaslat: Informatikai fejlesztések az elektronikusan érkező iratok érkeztetésre és a
határidők követésére
I/1) E-maileket automatikusan érkeztető rendszer fejlesztése
Az ötlet IT fejlesztésre vonatkozik. A javaslat szerint készüljön el egy olyan fejlesztés, mely
segítségével az elektronikus úton beérkező iratokat (e-maileket) át lehet küldeni egy direkt
érkeztetési célra létrehozott, kizárólag erre a feladat elvégzésére dedikált e-mail címre. Minden
erre a címre továbbított levelet automatikusan érkeztetne a rendszer az e-mailből kinyerhető
adatok alapján. (Pl.: mikor küldték, milyen csatornán, ki küldte, milyen tárggyal). Az érkeztetést
követően az iktató rendszer automatikusan átvenné ezeket az adatokat.
Az e-mailek szortírozását és továbbítását az érkeztetéseket végző e-mail címre titkárságon
végeznék, még a levelek kinyomtatása előtt
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I/2) Ügyiratok elkészítési határidejét nyomon-követő rendszer fejlesztése
Az ötlet szintén IT fejlesztést foglal magába. A javaslat szerint készüljön el egy olyan fejlesztés, mely
lehetővé teszi, hogy:
-

„1 gombnyomásra” kilistázódjanak az éppen aktuális (vagy nemrégiben lejárt)
ügyintézőknél kint lévő feladatok (pl.: azok iktató számai, konkrét válaszadási határidő és a
feladathoz rendelt ügyintéző neve).

-

Dátumok megadásával lehessen beállítani, hogy milyen véghatáridős feladatokat akar
kilistázni a felhasználó (pl. minden feladatot, melynek már egy hete lejárt a határideje, és
azokat is melyeknek csak a következő héten jár majd le).

-

Egy következő „gombnyomásra” pedig küldjön értesítő e-mailt a feladatokhoz rendelt
ügyintézőknek és az osztályvezetőjének is (emlékeztetési és tájékoztatási céllal)

-

Ezt a feladatot hetente egyszer végezze el a titkárságról a titkársági előadó vagy a titkársági
asszisztens

II.

Változtatási javaslat: Ügyiratok online delegálása az Igazgatóságtól távol dolgozó kollégák
számára
A nemzeti park rendelkezik egy Virtualoso Workplace nevű online munkafelülettel, amelyhez a
távol dolgozó kollégák is hozzá tudnak férni interneten keresztül.

A javaslat az alábbiakat

tartalmazza:
-

Minden Tájegység számára készüljön egy saját „tájegységi” mappa a Virtualoso Workplace-en

-

Ezekbe a tájegységi mappákba kerüljenek bele a szkennelést követően az ügyiratok
elektronikusan

-

A mappába másolt fájlt úgy nevezzék el, hogy az ügyirat száma és a kijelölt ügyintéző kerüljön
megjelölésre

-

Amikor az ügyintéző „átveszi” a feladatot, azaz letölti a nevére felrakott fájlt a saját gépére,
törölje a tájegységi mappából az ott lévő fájlt, ezzel jelezve, hogy átvételre került a feladat

-

Ha sürgősen elvégzendő feladat érkezik (pl. reggel 8-kor jön egy feladat, amit délig el kell
végezni), akkor kerüljön kiküldésre egy tájékoztató e-mail is a vidéki munkatársnak (illetve
telefonon is értesítsék), hogy sürgős feladata érkezett a tájegységi mappába
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-

Az ügyiratok feltöltéséért legyen felelős a titkársági előadó, míg a távol dolgozó
munkatársak számára legyen kötelező minimum 2 naponta megnézni a mappát és átvenni
az időközben érkező feladatokat

-

A munka elvégzését követően (pl. válaszlevél megírása) a vidéken dolgozó munkatárs
töltse fel vissza a tájegységi mappába az elkészített iratot

III. Változtatási javaslat: Osztályvezetői és Igazgatói aláírások átfutási idejének rövidítése
III/1) Osztályvezetői aláírás szükségességének mérlegelése
Amennyiben egy feladat nagyon rövid határidővel van ellátva, vagy az elkészülése pillanatában már
csak 1 nap van hátra a határidőig, hogy postázni lehessen, akkor indokolt esetben el lehet hagyni az
osztályvezetői aláírást. Ilyen esetnek minősül:
-

Ha az osztályvezető biztosan több napig nem elérhető, mint amennyi idő a megjelölt
határidőig még hátra van

-

Ha olyan jellegű a feladat, mely esetében egyértelmű, hogy az ügyintéző rendelkezik
minden szükséges információval és szaktudással és az osztályvezetői szignó kvázi
„látszólagos”, valójában hozzáadott érték nélküli tevékenység lenne

III/2) Feladatok elkészítése és osztályvezetői szignózásra küldése a feladat határideje előtt 2
nappal
Az ügyintézők minden esetben törekedjenek arra, hogy a szükséges postára adás véghatárideje
előtt 2 nappal már legyenek készen a rájuk bízott feladattal és az mehessen osztályvezetői
szignózásra – ezzel biztosítva elegendő időt az osztályvezetői jóváhagyásra, az igazgatói aláírásra,
valamint a folyamatban még hátralévő egyéb lépésekre (pl. ellenőrzés, postára adás…stb.)
IV. Változtatási javaslat: Szoftverfrissítés a központi szerverről
A javaslat szerint ki kellene alakítani egy olyan rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a rendszergazda
ne egyesével önállóan frissítse az ügyintézők számítógépein az ügyiratkezeléshez használt szoftvert,
hanem el tudja végezni a központi szerveren a frissítést, melyet követően automatikusan
frissülnének a verziók a felhasználók gépein.
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7.2 Változtatási javaslatok priorizálása és befektetés-hatás elemzése
A javaslatok összegyűjtése és átbeszélése után értékeltük, hogy az egyes javaslatok kivitelezése
mekkora befektetést igényel (költségek, idő és emberi erőforrás tekintetében) és mekkora hatást
lehet velük elérni. A befektetések és hatások tekintetében háromfokozatú skálát használtunk:
I.
II.
III.

A szükséges befektetés mértéke / a változtatás hatása jelentős
A szükséges befektetés mértéke / a változtatás hatása közepes
A szükséges befektetés mértéke / a változtatás hatása csekély

8. ábra Befektetés – hatás elemzése:

A befektetés – hatás elemzést követően egyértelműen látszott, hogy a II. és III/1.-es ötletek a
legköltséghatékonyabbak, hiszen kis befektetés mellett nagy változást eredményeznek. A III/2-es
javaslat közepes befektetés mellett közepes hatást gyakorol. Ezt a három ötletet, illetve
megvalósításukat a befektetés – hatás elemzést követően azonnal megszavazta a munkacsoport.
A IV. javaslat bevezetéséről további diskurzust indítottunk, hiszen a jelenlévők véleménye szerint ennek
hatása csekély a folyamat hatékonyságát illetően, ugyanakkor a szükséges befektetés közepes nagyságú.
Mélyebben megvizsgálva a javaslatot azt láttuk, hogy azért közepes nagyságú a megvalósítás befektetés
igénye, mert a rendszergazdára róna egy személyben több feladatot. Így a rendszergazdát is bevontuk a
párbeszédbe a workshopot követően, aki elvállalta, hogy szívesen kidolgozza azt a rendszert, mely során
a központi szerverről lehet majd frissíteni az ügyiratkezelő szoftvert. Így ezt a javaslatot is a
megvalósítandók listájára rakta a munkacsoport.
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Az I/1. és az I/2-es javaslat a nagy befektetés igénye miatt került külön megvitatásra, hiszen itt
alvállalkozó bevonásával történő informatikai fejlesztésre van szükség. Ám mivel a projekt keretén belül
rendelkezésre állt informatikai fejlesztésre fordítható összeg, ezért a munkacsoport ezeket a
javaslatokat is a megvalósítandók körébe szavazta.
A bevezetés komplexitását is értékeltük a befektetés – hatás elemzés elvégzését követően, majd ezeket
is figyelembe véve priorizáltuk a javaslatokat, melyet az alábbi táblázat összegez:
11. táblázat Javaslatok értékelése

#
I/1
I/2

II.
III/1

III/2

IV

Javaslat

Befektetés

Hatás

Kivitelezés
komplexitása

Prioritás

I.

I.

komplex

1.

I.

I.

komplex

III.

I.

nem komplex

III.

II.

nem komplex

E-maileket automatikusan
iktató rendszer fejlesztése
Ügyiratok elkészítési
határidejét nyomon-követő
rendszer fejlesztése
Ügyiratok online delegálása az
Igazgatóságtól távol dolgozó
kollégák számára
Osztályvezetői aláírás
szükségességének mérlegelése
Feladatok elkészítése és
osztályvezetői szignózásra
küldése a feladat határideje előtt
2 nappal
Szoftverfrissítés a központi
szerverről

1.

1.

2.
2.

II.

II.

nem komplex

II.

III.

komplex

3.

A javaslatok értékelését követően megvizsgáltuk, hogy az ötletek bevezetése mely folyamati lépéseken
és hogyan változtatna. Nem mindegyik fejlesztési javaslat köthető konkrét folyamati lépéshez. Például a
IV. javaslat, mely az ügyiratkezelés során használt szoftver frissítésének fejlesztésére vonatkozik, nem
jelenik meg a folyamat lépései között, mint újítás.

A javaslatok bevezetése utáni optimalizált folyamat lépéseit az alábbi ábrán szemléltetjük.
(Az optimalizált folyamat egyben ábrázolva az 12. mellékletként csatoltuk a dokumentációhoz az alábbi
néven:
12. melléklet Ügyiratkezelés_folyamata
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9. ábra Optimalizált ügyiratkezelési folyamat
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Osztályvezető

Ügyintéző

Titkársági
előadó

Titkársági
asszisztens
Igazgató Szervezési
előadó
Megbízott cég
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optimalizált folyamat: (folyt…)
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Osztályvezető

Ügyintéző

Titkársági
előadó
Titkársági
asszisztens
Igazgató

Szervezési
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Megbízott cég
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optimalizált folyamat: (folyt…)

44

Szervezetfejlesztés a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságnál

8. lépés: Döntés előkészítés, javaslatok vezetői jóváhagyatása
A workshopot követően Dr. Kónya Gergely készített egy prezentációt az Igazgató számára,
melyben a folyamatfejlesztés legfontosabb állomásait ismertette, bemutatta a bevezetni kívánt
javaslatokat, valamint a javaslatok jóváhagyása esetén bevezetendő új optimalizált folyamatot.
A prezentációt követően az Igazgató úr véleményezte a javaslatokat, és minden javaslat
elfogadásra került.
A prezentációt az alábbi mellékletként csatoltuk a dokumentációhoz:
13. melléklet Ügyiratkezelés _vezetői előterjesztés

9. lépés: Fejlesztési javaslatok bevezetése
Miután a javaslatok jóváhagyásra kerültek a munkacsoport kijelölte, hogy ki legyen a felelőse az
egyes javaslatok bevezetésének és a felelőssel egyeztetve elkészítették a bevezetési tervet,
melyet az igazgató jóváhagyott és az alábbi táblázat foglal össze:
12. táblázat Bevezetési terv

Fejlesztési javaslat
I/1. E-maileket
automatikusan
érkeztető rendszer
fejlesztése
és
I/2. Ügyiratok elkészítési
határidejét nyomonkövető rendszer
fejlesztése

II. Ügyiratok online
delegálása az
Igazgatóságtól távol
dolgozó kollégák
számára

Bevezetéshez kapcsolódó
feladatok

Felelős

Fejlesztési folyamat nyomon
követése

június 11-től

Érintettek betanítása
Fejlesztés eredményeinek
tesztelése

június 19
Dr. Kónya
Gergely

„éles” indulás, finomhangolás

Tesztelés és mérés

június 20-tól

június 30

tájegységi szintű mappa
létrehozása a Virtualoso
Workplace online munkafelületen
Érintett munkatársak értesítése
az új gyakorlatról

Tervezett
határidők

2014. június 5.

Sipos Katalin

2014. június 10.
2014. június 10 -25

Eredmények értékelése
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Fejlesztési javaslat
III/1. Osztályvezetői aláírás
szükségességének mérlegelése
és
III/2. Feladatok elkészítése és
osztályvezetői szignózásra
küldése a feladat határideje
előtt 2 nappal

Bevezetéshez kapcsolódó
feladatok

Felelős

2014. június
13-ig

Osztályvezetők és ügyintézők
tájékoztatása
Területkezelési Birtokügyi és
Üzemeltetési osztály teszteli a
gyakorlatban

Dr. Kónya
Gergely

2014. június
25-ig

Tapasztalatok begyűjtése és
értékelése

2014. június
25-ig

Éles indulás utáni nyomonkövetés

2014. június
30-tól

applikáció telepítése

IV. Szoftverfrissítés a központi
szerverről

Tervezett
határidők

Ügyiratkezelő szoftvert használó
kollégák értesítése /
tájékoztatása az új gyakorlatról
Új gyakorlat bevezetése kötelező
jelleggel

Géczy Attila
Rendszergazda
és
Dr. Kónya
Gergely

2014. június
13-ig
2014. június
17 -ig
2014. június
30-tól

A vezetői előterjesztést követően az Igazgató jóváhagyta a fejlesztési javaslatokat és a jóváhagyás
után készített bevezetési tervet is. A változtatásokat, illetve azok alkalmazását kötelező érvényűvé
tette a 2014. évi 7. számú igazgatói utasítás kiadásával.
Az igazgatói utasítást és annak mellékletét képező dokumentumot az alábbi mellékletek
tartalmazzák:
14. melléklet Ügyiratkezelés_igazgatoi_utasitas
15. melléklet Ügyiratkezelésre vonatkozó szabályzat

10.

lépés: Az optimalizált folyamat visszamérése

A folyamatfejlesztés során, már a mérési terv elkészítése előtt gondolkodott a munkacsoport,
hogyan lehetne objektíven mérni a folyamatteljesítményt. Mivel a folyamatteljesítmény korábban
nem került mérésre és értékelésre, a fejlesztés során végeztünk el néhány mérést (melyeket az
interjúk során elhangzott tapasztalatokkal egészítettünk ki). A folyamatfejlesztés végén ezeket
vissza tudtuk mérni és meg tudtuk állapítani a fejlesztés hatására bekövetkező változásokat:
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1. Az Igazgatóságtól távol dolgozó kollégák átlagosan hány nap alatt jutnak hozzá a saját
ügyirataikhoz
Kiindulási mérés:


április közepétől és május végéig 42 ügyiratot követtünk nyomon



átlagosan 4-7 nap alatt jutott el egy ügyirat a vidéki ügyintézőhöz

Fejlesztés utáni visszamérés:


június 10 és 25 között 28 ügyiratot követtünk nyomon



100%-uk 2 napon belül eljutott a vidéki ügyintézőhöz

2. A nem sürgős ügyiratok hány százaléka érkezik 2 nappal a határidő lejárta előtt
osztályvezetői szignóra
Kiindulási mérés:


április közepétől és május végéig 42 ügyiratot követtünk nyomon



ezek 60%-a (25 db) érkezett határidő előtt 2 nappal osztályvezetői aláírásra

Fejlesztés utáni visszamérés:


június 10 és 25 között 28 ügyiratot követtünk nyomon



93%-uk (26 feladat) érkezett 2 nappal korábban osztályvezetői aláírásra

3. Átlagosan hány nap alatt jut át az elkészített ügyirat az aláírási fázison
Kiindulási mérés:


április közepétől és május végéig 42 ügyiratot követtünk nyomon



ezek átlagosan 2-3 nap alatt kerültek aláírásra

Fejlesztés utáni visszamérés:


június 10 és 25 között 28 ügyiratot követtünk nyomon



100%-uk 2 napon belül aláírásra került:
o

21 feladat a szokásos módon (osztályvezető és igazgató is aláírta)

o

7 feladat esetében az osztályvezető távolléte miatt várni kellett volna az aláírásra,
de az új gyakorlat értelmében ezt a lépést kihagytuk, így tudtuk tartani a
megcélzott 2 napos átfutási időt
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4. Összes elektronikus úton érkező irat automatikus érkeztetésének aránya
Kiindulási mérés:


Nem történt
(fejlesztés előtt nem volt e-maileket automatikusan érkeztető szoftvere a nemzeti
parknak)



Így a fejlesztés előtt 0% volt ez az érték

Fejlesztés utáni visszamérés:


június 10 és 25 közötti teszt mérés időszakában 156 e-mail érkezett. Ezek közül 138
volt olyan tartalmú melyet érkeztetni kellett



A 138 e-mail érkeztetése megtörtént, tehát
o

az összes beérkező e-mailhez viszonyított érkeztetett e-mailek aránya 88%
(a kitűzött célérték 90%, tűréshatár 80% - tehát a kitűzött célt elértük)

o

az érkeztetendő e-mailekhez viszonyítva a valóban érkeztetett e-mailek aránya
100%

A folyamatteljesítmény további mérése a mérési tervben (7. táblázat) leírtak alapján történik.

48

Szervezetfejlesztés a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságnál

VIII.

V. fázis: Folyamat állandó követése, monitorozása

10. ábra Folyamatoptimalizálás V. fázisa

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

A folyamatok állandó követését, monitorozását a fenti mutatók biztosítják, ami a mérés alapját
szolgáló információk, adatok összegyűjtésével készíthető elő.
A folyamat gazdájának Dr. Kónya Gergelyt nevezte ki az igazgató, ezzel is biztosítva, hogy ne
hagyjuk magára a folyamatot és a fejlesztés során végrehajtott újításokat, hanem azok
folyamatosan nyomon legyenek követve.
Amennyiben a folyamat további fejlesztési igénye és/vagy a gyakorlati tapasztalatok okot adnak
arra, hogy a fenti mutatókat pontosítsuk / bővítsük, azt belső fejlesztések során fogjuk megtenni,
várhatóan a 2015. év első felében, amikor már rendelkezésünkre állnak a jelenlegi fejlesztés
hatása révén elért hosszú távú eredmények.

A továbbiakban áttérünk a kockázatkezelési folyamat dokumentálására.
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IX.

2. szakasz – Fejlesztési projekt indítása – folyamat
II.
III.

II.

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

Fejlesztési
projekt
indítása

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

11. ábra II. szakasz

A folyamatfejlesztés II. folyamata tehát a közepes kockázatok kezelésének
folyamata, melynek a fejlesztés keretein belül igyekszünk megtalálni egy a
jelenleginél hatékonyabban működő verzióját mind magának a folyamatnak a
fejlesztésével,

mind

pedig

olyan

eszközök,

módszerek

kifejlesztésével,

melyekkel elősegíthetjük a hatékonyság növekedését.
A fejlesztést természetesen a munkacsoport kialakításával kezdtük.
Azokat a kollégákat kerestük meg és kértük fel a munkacsoport tagjává,
akikről úgy véljük, hogy vagy a folyamat kulcsszereplői, vagy

– az

Igazgatóságnál eltöltött időből fakadóan – tapasztalatot szereztek akár a
ritkán felmerülő, mégis jelentős kockázatok kezelése terén - függetlenül attól,
hogy a közepes kockázatoknak nem része a ritkán felmerülő és nehezen
kezelhető kockázatok típusa, a tapasztalatok megosztása mindig segít a
jelenlegi

működés

megítélésében

vagy

akár

a

kockázattípusok

differenciálásának megalapozásában.
A kockázatkezelési folyamat fejlesztésére az alábbi táblázatban szereplő
kollégákat kértük fel, akik a felkérést elfogadták és aktívan közreműködnek a
teljes fejlesztés során.
A munkacsoport tagjai az első megbeszélésen egyszerű kézfeltartásos
szavazással megválasztották a munkacsoport vezetőjét. A vezető a szavazás
alapján Bokros Katalin lett.
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Név

Beosztás

Bokros Katalin

gazdasági igazgatóhelyettes

Baranyai Zsolt

Területmegőrzési Osztály – osztályvezető

Dr. Kérdy Pál

Pályázatkezelési Osztály – osztályvezető

Halász Antal

Őrszolgálati Osztály – osztályvezető

Óváry Melinda

Területkezelési, Birtokügyi és Üzemeltetési Osztály osztályvezető

Bérces Sándor

Ökológiai referens

Ottó Barbara

Pályázati természetvédelmi ügyintéző

Károlyi Tibor

Vagyonkezelési ügyintéző

Várnagy Éva

Bér-, munkaügyi- és személyzeti ügyintéző
13. táblázat Munkacsoport – II. folyamat

1. Munkacsoporttagok felelősségi körének meghatározása
A

fenti

munkacsoport,

mint

látható,

viszonylag

nagy

létszámú.

A

koordinálhatóság érdekében szükség volt a tagok és a vezető felelősségi
köreinek azonosítására.
A felelősségi körök meghatározásához a RACI mátrixot használtuk, ahol négy
felelősség típust megkülönböztetve soroltuk a munkacsoport tagokat egy-egy
felelősségi kör alá.
A munkacsoport tagjait a RACI mátrix-hoz kiegészítettük a Fűri András
Igazgató Úrral, mint a teljes fejlesztést jóváhagyó vezetővel.
A négy elhatárolt felelősségi kör az alábbi:
 R (Responsible, Felelős): A tevékenység végrehajtásáért, az eredményért
felelős szerepkör;
 A

(Accountable/Approver,

Számon

kérhető/Jóváhagyó):

A

feladat

végrehajtása kapcsán végső felelősséget vállaló vezetői szerepkör. Egy
folyamatlépéshez csak egy A szerepkör tartozhat;
 C (Consulted, Bevonandó): A tevékenység végrehajtásában közreműködő
szerepkör;
 I

(Informed,

Tájékoztatandó):

tájékoztatást megkapó szerepkör.
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A fentiek alapján az alábbi felellősségi mátrixot állítottuk össze:
Felelősség típus
Felelősséget viselő
Responsible - Felelős
Bokros Katalin
Accountable/Approver - Számon Bokros Katalin
kérhető/Jóváhagyó
Baranyai Zsolt
Dr. Kérdy Pál
Halász Antal
Óváry Melinda
Consulted - Bevonandó
Baranyai Zsolt
Dr. Kérdy Pál
Halász Antal
Óváry Melinda
Bérces Sándor
Károlyi Tibor
Ottó Barbara
Várnagy Éva
Informed - Tájékoztatandó
Fűri András
14. táblázat RACI – mátrix – II. folyamat

A felelősségi köröket tehát a fentiek szerint határoztuk meg, mely jól tükrözi,
hogy Igazgató Úr nem feltétlenül fog részt venni a feladatok operatív
végrehajtásában és emellett a legtöbb operatív feladat végrehatásába a
munkacsoport jelentős része bevonásra kerül és tevőlegesen hozzájárul a
fejlesztés előmozdításához, az eredmények eléréséhez.
A vezetői felügyelet kapcsán tehát – mint azt a fenti mátrix is mutatja –
Bokros Katalin az egyes feladatokat és a teljes fejlesztés során előállítandó
belső eredménytermékeket jóváhagyó vezető és Fűri András Igazgató Úr a
végső

következtetések

bírálója,

a

fejlesztés

végső

eredményeinek

jóváhagyója.
A fenti feladatokat – a munkacsoport tagjainak megválasztását, valamint a
felelősségi körök meghatározást – a tanácsadói projekt indító megbeszélést
követően végeztük el.

52

Szervezetfejlesztés a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságnál
2. Ütemterv a fejlesztéshez
A nagy létszámú munkacsoportra való tekintettel és az erőforrások hatékony
kihasználását biztosítandó, a fejlesztés korai fázisában elkészítettük az
ütemtervet, ami alapján úgy véljük, hogy haladni tudunk a kockázatkezelési
folyamat fejlesztése során.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A fejlesztés hetei
Főbb tevékenységi lépések
Tanácsadói kapcsolatfelvétel
A módszertan tanulmányozása
Folyamatfejlesztési terv elkészítése
Jelenlegi folyamatábra elkészítése
Problémaelemzés
Gyökér-okok megállapítása
Folyamatteljesítmény meghatározása
Veszteségelemzés
Javaslatok összegyűjtése
Javaslatok értékelése
Optimalizált folyamatábra elkészítése
Bevezetési terv előkészítése
Összegzés készítése a fejlesztésről
Beveztési terv véglegesítése
Kapcsolódó utasítások elkészítése

április
3-4. hét

május
5-6. hét
7-8. hét

június
9-10. hét 11-12. hét

15. táblázat Ütemterv – II. folyamat

Az ütemtervet a rendelkezésünkre álló információk alapján 90-100 %-ban
tartani tudjuk – természetesen az ad hoc feladatokkal, eseményekkel nem
tudunk kalkulálni.
A fenti feladatokat egy belső műhelymunka keretében végeztük el április 25én. A műhelymunkát az alábbiak szerint dokumentáltuk:
16. melléklet 140425_DINPI_kock_muhelymunka_jelenleti_tematika

3. Folyamatfejlesztési Terv elkészítése
A

fejlesztés

megalapozására

elkészítettük

a

folyamatfejlesztési

tervet,

melyben rögzítettük a fejlesztés kiindulási pontjait – terjedelmét, problémákat
és azokat az eredményeket is, melyeket a fejlesztés kezdeti fázisában előre
tudunk vetítetni, mint elvárás a fejlesztéstől.
A folyamatfejlesztési terv témáinak átbeszélése során az alábbi gondolatokat
rögzítettük.
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Folyamatfejlesztési terv – Közepes kockázatok kezelése
A fejlesztendő folyamat megnevezése:
Közepes kockázatok kezelése
A fejlesztés terjedelme:
A

fejlesztést

számítjuk

a

jelen

projekthez

megkezdettnek

és

kapcsolódó

a

fejlesztési

első

megbeszéléstől

projekthez

kapcsolódó

tudásmegosztási tevékenységek lezárásával tekintjük lezártnak.
Alapproblémák – a fejlesztési igény kiváltói:
A kockázatkezelés folyamatával kapcsolatos alapvető probléma, hogy az
időhatékonyság bizonyos esetekben nem megfelelő.
A kockázat felmerülésének pillanatában a közvetlen érintettek bevonása
gyorsan megtörténik, de nem kiterjesztett a megosztás és ezáltal a
korábbi tapasztalatok, megoldási lehetőségek begyűjtése.
Az előző gondolathoz kapcsolódóan a megoldások nem minden esetben
rögzítettek, így nem használhatóak fel egyszerűen a későbbiekben
felmerülő hasonló esetek megoldása során.
A

dokumentált

megoldásoknak

nincs

egy

dedikált

helye,

ahol

egyértelműen és gyorsan visszakereshetőek lennének.
A fentiek alapján probléma – a tudásmenedzsment fejlesztéshez
kapcsolódva – hogy a tudásközpontok leterheltsége nem csökkenthető,
sőt nő azáltal, hogy a tapasztalatokat csak ők személyesen tudják
továbbadni.
A kockázatok kezelése kapcsán amennyiben beszámoltatás kapcsolódik
a helyzet megoldásához – nem írásos válaszadás – a visszacsatolás nem
minden

esetben

tudásközpontokhoz,

jut

el

a

ezáltal

az

tekintetében is csökken.
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Várt eredmény:
A folyamatfejlesztés eredményeként célunk, hogy amennyiben van olyan
probléma, amit a jelenlegi közös gondolkodás alkalmával nem tudtunk
felszínre hozni, az a fejlesztés folyamatában felszínre kerüljön.
Célunk továbbá természetesen a fent azonosított problémákra megfelelő
megoldást találni és ezáltal a folyamat hatékonyságát növelni, a folyamattal
kapcsolatos információk elérhetőségét és kezelhetőségét megkönnyíteni.
A fenti problémák alapján tehát az alábbi területekkel kapcsolatosan keresünk
megoldásokat a továbbiakban:


a folyamat időigényének csökkenthetősége



széles körű tapasztalatok gyors begyűjthetősége



tapasztaltok rögzítése



tapasztalatok / esetek visszakereshetősége



tudásközpontok teljesörű információ ellátottságának biztosítása



tudásközpontok tehermentesítése

Határidő:
Tervezett projekt zárás – a tudásmegosztási tevékenységek elvégzésével
együtt: 2014. június 27.

A fejlesztés ütemtervét és a folyamatfejlesztési tervet egy belső műhelymunka
során készítettük el az alábbiakban dokumentáltak szerint:
17. melléklet 140508_DINPI_kock_muhelymunka_jelenleti
18. melléklet 140508_DINPI_kock_muhelymunka_hatteranyag
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X.

3. szakasz – Kiválasztott
elemzése – II. folyamat

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

folyamat

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

felmérése,

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

12. ábra III. szakasz

A projekt jelen szakaszában már a folyamatot konkrét lépéseire,
tevékenységeinek, tevékenység egységeinek elemzésére koncentrálunk.
Célunk az, hogy a szakasz végére eljussunk addig, hogy a folyamat operatív
részeit is és átfogóan is teljesen tisztán lássuk, el tudjuk dönteni, hogy melyek
a folyamat legfontosabb és kevésbé fontos részei – ha vannak ilyenek – és
hogy melyik folyamat egységre milyen időbefektetés a reális.
A folyamatot több oldalról vizsgáljuk tehát jelen szakaszban. A vizsgálatok
megalapozottságához első lépésként a jelenlegi folyamat ábráját készítettük el
és jelöltük azokat a tevékenységeket, tevékenység csoportokat, melyekhez –
a fejlesztés jelen fázisában – kötni tudjuk a fejlesztési tervben részletezett
problémákat.
Jelen szakaszban – a teljesítménymenedzsment beavatkozási területhez
hasonlóan – fontos szempontunk még a vizsgálatok során a hatékonyság
mérhetősége.
Célunk, hogy a kockázatkezelési folyamat hatékonyságát mérhetővé tegyük. A
feladat nem egyszerű, hiszen bázis értékeke nem konzekvensen rögzített
adatok lesznek és így nehéz viszonyítási alapot találnunk, de amivel jelen
projekt kapcsán biztosan előrébb tudunk lépni a hatékonyság mérhetősége
szempontjából, hogy megállapítjuk azokat a mérőszámokat, melyeket objektív
mérőszámoknak ítélünk a folyamat jelen állapotában és a fejlesztés jelen
fázisában.
A meghatározott mérőszámok hosszú távú – jelen projekten – túlmutató
vizsgálatával tesztelhetjük, hogy az azonosított mérőszámok valóban
alkalmasak-e a hatékonyság objektív kimutatására és amennyiben igen, a
későbbiekben
viszonyítási
alapként
is
használhatóak
lesznek
a
mutatószámokkal kapcsolatosan rögzített adatok, eredmények.
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4. A jelenlegi folyamatábra felrajzolása
A

jelenlegi

folyamatábra

elkészítését

egy

belső

műhelymunka

során

valósítottuk meg, hiszen minden munkacsoport tag tapasztalatára szükségünk
volt ahhoz, hogy objektív képet alkothassunk, valamint a munkacsoport
vezető beosztású tagjai saját szervezeti egységükből leginkább érintett
munkatársakat hívták meg a közös gondolkodásra.
A folyamat ábrázolása során első sorban azonosítottuk a folyamat szereplőit és
az lehetséges kiindulási pontokat. Következő lépésként a folyamat során
felmerülő döntési pontokat gondoltuk végig.
A kockázat észlelése, azaz a kiindulási pontot szinte minden szereplőnél lehet,
amit

követően

egyértelműen

egy

vezetői

döntés

szükséges

annak

megítéléséhez, hogy a kockázat azonnali beavatkozást igényel-e, illetve, hogy
megoldható-e a probléma középvezetői szinten, vagy szükséges annak
felterjesztése a felsővezetői szintre.
A megoldás szakasza alapvetően sematikus, mégis már a jelenlegi folyamat
ábrázolása során gyűjtöttük a gondolatoka, ötleteket arra vonatkozóan, hogy
az egyes tevékenységszakaszok időigényét hogyan lehetne lerövidíteni.
Fontos szempont volt az ábrázolás során, hogy a visszacsatolásokat pontosan
ábrázoljuk, hogy láthatóvá váljanak a hiányosságok, melyeket a problémák
azonosítása során is felsoroltunk.
A folyamatábrát tehát egy belső műhelymunka keretében készítettük el,
melyet az alábbiak szerint dokumentáltunk:
19. melléklet 140514_DINPI_kock_muhelymunka_jelenleti_tematika
20. melléklet DINPI_kock_folyamat_jelenlegi
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5. Folyamatteljesítmény meghatározása
A

folyamat

teljesítményének

megállapításán,

mérhetőségén

már

a

folyamatfejlesztési terv elkészítése során, valamint a folyamat kiválasztása
során gondolkodtunk, mivel a folyamat mérése, követése korábban nem volt
gyakorlat.
Természetesen

alapvető

mérőszámokat

össze

tudtunk

gyűjteni,

de

ugyanakkor egyértelmű volt, hogy a mérőszámok nem feltétlenül a folyamat
hatékonyságáról

adnak

információt,

hanem

inkább

a

megvalósítás

körülményeiről.
A közepes kockázatok kezelése egyébként is nehezen behatárolható, hiszen –
mint ahogyan az a folyamatábrán is látható - több módja lehet az indokolt
kezelésnek.
A felmerülő kockázat jellegére való tekintettel a folyamatot igazítjuk a
helyzethez,

ezért

a

közepes

kockázatok

kezelésére

vonatkozó

átfogó

mérőszám pl az időigényre vonatkozóan nehezen határozható meg anélkül,
hogy differenciáljuk a közepes kockázatokat.
A közepes kockázatok közt is természetesen tudunk további csoportokat
képezni

pl

speciális

kockázatok,

melyek

azonnali

megoldást,

kezelést

igényelnek, így a folyamat felgyorsul, de az egyedi helyzetek miatt erre a
kategóriára sem mondhatnánk, hogy adott idő alatt teljesítve a kezelést a
hatékonyságról objektív képet kapnánk.
A döntéshozás és a feladatkiosztás metodikája viszonylag kötött, így szintén
nehezen tudunk erre vonatkozóan mérőszámot alkotni. Egyértelműen a
pozíciójából fakadóan döntéshozó státusszal rendelkező vezető kollégához el
kell jutnia az adott problémának, neki meg kell azt értenie, ami alapján tud
dönteni, hogy milyen módon tud tenni hatékonyan az ügy érdekében.
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Tehát a jelenlegi folyamattal kapcsolatosan olyan mutatót, mely kifejezetten a
folyamat hatékonyságát mutatná, nehezen képezhető.
Alább a jelen projektben kivitelezni kívánt fejlesztésekre irányuló lehetséges
mutatószámokat

gyűjtöttük

össze.

A

fejlesztést

követően

ezeket

a

mutatószámokat tudjuk és fogjuk figyelni, fejleszteni, adott esetben –
amennyiben mégsem bizonyulnak a kapott eredmények objektívnek – elvetni.
A fejlesztést követően tehát az alábbi mérőszámokat tartjuk érdemesnek
figyelni:
1. felmerült kockázatok megoldásáról megosztott információk rendszeressége
2. a felmerült kockázatokról történő információ-megosztás rendszeressége
3. a felmerült kockázatokról történő információ-megosztás és a felmerülés közt
eltelt idő hossza
4. beszámoltatás esetén a felsővezetői szint tájékoztatásának rendszeressége
5. a kezelt kockázatokról megosztott tudás, tapasztalat rendszeressége

A fenti mérőszámokhoz tartozó célértékek:
1. minden esetben – 100 %
2. minden esetben – 100 %
3. maximum 1 munkanap
4. minden esetben – 100 %
5. minden esetben – 100 %

A

projekt

záró

következtetéseket

szakaszában
tervezünk

a

folyamat

levonni

a

mérhetőségéről

projektből

szerezhető

további
további

tapasztalatainkat is beépítve.
Célkitűzések pontosítása
A

mérhetőség

számbavételéhez

ismét

áttekintettük

a

korábban

–

a

folyamatfejlesztési terv készítésekor - kitűzött céljainkat, azaz azokat a
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témákat, melyek fejlődése érdekében végezzük a fejlesztést. Ezek a témák az
alábbiak voltak:


a folyamat időigényének csökkenthetősége



széles körű tapasztalatok gyors begyűjthetősége



tapasztaltok rögzítése



tapasztalatok / esetek visszakereshetősége



tudásközpontok teljesörű információ ellátottságának biztosítása



tudásközpontok tehermentesítése

A további vizsgálatok alapján körvonalazódott már néhány elképzelésünk,
hogy hogyan lenne érdemes a fenti területeken eredményt elérni.
Úgy véljük, hogy a folyamat időigénye azáltal fog automatikusan csökkenni,
hogy ezeket az ötleteket pontosítjuk és végrehajtjuk.
A tapasztalatok rögzítése természetesen az operatív tevékenységet végző
kollégákon fog múlni, így ezen a területen egyfajta hozzáállásbeli változásra
lesz szükség, ami pedig azáltal elérhető, hogy láthatóvá válik, hogy a rendszer
hatékonyabban működtethető általa.
Tehát első sorban arra törekszünk, hogy a tapasztalatok, korábbi információk
könnyebben, gyorsabban elérhetővé váljanak, a kezelés megkezdésekor
proaktívan hasznosíthatóak legyenek. Másodsorban arra koncentrálunk, hogy
a kockázat felmerülésekor minél szélesebb kört be tudjunk vonni a kezelésbe,
azaz az ötlet/tapasztalatgyűjtésbe – amennyiben indokolt. Harmadrészt a
visszacsatolás megerősítése a célunk.
A fentiek alapján tehát pontosabban látjuk jelenleg a célok prioritásait, mint a
fejlesztés korábbi szakaszaiban. A továbbiakban e három cél megvalósítására
törekszünk amellett, hogy további vizsgálatok lefolytatásával a fejlesztési
lehetőségeinket tovább kutatjuk.
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6. Problémaelemzés és veszteségelemzés
Problémaelemzés
A fejlesztés pontos és hasznos végrehajtásához a problémákat mindenképp
tisztán kell látnunk. A korábbi vizsgálatok alkalmával már foglalkoztunk a
problémák azonosításával, most azok alapján és azokat kiterjesztve vizsgáljuk
és értékeljük a problémákat.
A problémák összegyűjtése és priorizálása során figyelembe vesszük, hogy
melyek azok a problémák, melyek a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége
miatt és nem az emberi tényezők miatt vagy a folyamat nem megfelelő
működtetése okán merülnek fel.
A problémák prioritását a munkacsoport közösen határozta meg, mert
fontosnak tartottuk, hogy ne egy szemszögből legyen megítélve a problémák
súlyossága. A különböző szerepekben különböző problémák lehetnek a
mérvadóak, okozhatják jellemzően a nehézségeket.
A prioritási sorrendet tehát a munkacsoport tagjai közösen alakították ki
szavazással. Minden munkacsoport tag rangsorolta a problémákat egyedileg,
majd az egyedi rangsorolás összesítésével határoztuk meg a végső prioritási
sorrendet.
A problémákat és azok sorrendjét az alábbiak szerint határoztuk meg és
rögzítettük:
Probléma

Prioritás

A folyamat időhatékonysága nem minden esetben megfelelő

1

Korábbi esetek begyűjtése, tapasztalatok megszerzése, azaz az
információgyűjtés kiterjesztése nem megoldott

3

Esetek, megoldások rögzítése írásban

5

A rögzített esetek nincsenek egy dedikált helyen tárolva

6

Tudásközpontok személyes bevonása nélkül nehezen gyűjthetőek
be a megfelelő információk, tapasztalatok

2

Beszámoltatást követően nem minden esetben történik meg a
visszacsatolás

4

16. táblázat Priorizált problémák – II. folyamat
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Tehát a fentiek szerint priorizáltuk a problémákat. A prioritási sorrend ugyan
nem tükrözi, de látható, hogy egyes problémák összefüggésben vannak
egymással, amire tekintettel leszünk a fejlesztés további szakaszaiban.
Gyökér-okok levezetése
A fejlesztés végrehajtását megelőzően természetesen nem csak a problémákat
kell számba vennünk, hanem azok kiváltó okait is ahhoz, hogy ne a tünetekre
reagáljunk, hanem a kiváltó okokra.
Az alábbiakban tehát a problémák priorizált listáját kiterjesztjük az okok
vizsgálatára is.
Probléma

Prioritás

A folyamat időhatékonysága
nem minden esetben
megfelelő
Korábbi esetek begyűjtése,
tapasztalatok megszerzése,
azaz az információgyűjtés
kiterjesztése nem megoldott
Esetek, megoldások rögzítése
írásban
A rögzített esetek nincsenek
egy dedikált helyen tárolva
Tudásközpontok személyes
bevonása nélkül nehezen
gyűjthetőek be a megfelelő
információk, tapasztalatok
Beszámoltatást követően nem
minden esetben történik meg
a visszacsatolás

Okok

1

Az információ begyűjtésének és
megosztásának nincs kialakult
metodikája

3

Az információ begyűjtésének és
megosztásának nincs kialakult
metodikája

5

Korábban nem volt elvárás az
érintettektől

6

A Virtualoso Workplace fejlesztése
még nem terjedt ki a kockázatok
kezelésének támogatására

2

A tudás, tapasztalat nem rögzített
és/vagy nincs dedikált helyen tárolva

4

Nem volt erre vonatkozó elvárás /
utasítás korában

17. táblázat Gyökér-okok – II. folyamat

A gyökér-okok is jól mutatják, hogy a problémák összefüggnek, egymás
okozatai adott esetben, amiből egyértelműen következtethetünk arra, hogy a
korábbi elképzelésünk – miszerint a folyamat időhatékonysága automatikusan
javulni fog a fenti problémák kezelése révén – megvalósítható.
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A fejlesztési javaslatok összegyűjtése során a fenti táblázat jó kiindulási alapot
fog képezni.
A problémaelemzést és a gyökér-okok feltárása erősen összetartozó feladat,
ezért egy belső műhelymunka során közösen készítettük el, a fentiek szerint
rögzítettük a megállapításainkat és az alábbi mellékletben található jelenléti
ívvel dokumentáltuk a megbeszélést:
21. melléklet 140523_DINPI_kock_muhelymunka_jelenleti_tematika

Veszteségelemzése
A folyamat fejlesztése szempontjából fontos megvizsgálnunk, hogy a jelenleg
alkalmazott folyamat minden egyes lépése és az azokra fordított idő
szükséges-e, reális-e.
A fenti kérdés vizsgálatát a veszteségelemzés módszer segítségével tudjuk
megválaszolni.
A veszteségelemzés során értékeljük az egyes folyamatlépéseket, azok
átfutási idejét és lépéshez kapcsolódó várakozási időt is.
Az értékelést az egyes folyamat lépések alábbi kategóriákba sorolásával
végezzük el:
Value-Added

–

VA

–

azaz

értékteremtő

tevékenység,

a

folyamat

értékteremtő,

de

kötelező

miatt

kötelező

eredményének elérése érdekében elvégzendő.
Partially-Value-Added
tevékenység.

–

Általában

PVA

–

azaz

valamilyen

nem

előírás,

szabályozás

elvégezni a folyamat során az adott tevékenységet.
Non-Value-Added – NVA – nem értékteremtő tevékenység és szabályozás által
nem kötelező tevékenység, ugyanakkor mégis a folyamat részét képzi – adott
esetben azonosítatlan okok miatt pl szokás alapon.
A közepes kockázatok kezelési folyamatának lépéseit az alábbi táblázatban
értékeltük. Következtetéseinket a táblázatot követően fejtük ki.
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ssz.

Folyamati lépés

Érintett

Lépés
értékelése

1a

Kockázat észlelése

igazgató

VA

1b

Kockázat észlelése

igazgatóhelyettesek

VA

1c

Kockázat észlelése

osztályvezetők

VA

1d

Kockázat észlelése

tájegységvezetők

VA

1e

Kockázat észlelése

természetvédelmi őrök

VA

1f

Kockázat észlelése

ügyintézők

VA

2a

Döntés, hogy a kockázat
speciális-e

igazgató

VA

2b

Döntés, hogy saját
hatáskörben intéződik-e az
ügy

igazgatóhelyettesek

RVA

3b

Döntés, hogy a kockázat
speciális-e

igazgatóhelyettesek

VA

2c,3d,
4e, 4f

Döntés, hogy saját
hatáskörben intéződik-e az
ügy

osztályvezetők

RVA

5

Döntés, hogy a kockázat
speciális-e

osztályvezetők

VA

osztályvezetők

VA

osztályvezetők

VA

természetvédelmi őrszolgálat

VA

2c
3e, 3f
2e

Információ továbbítása
Információ továbbítása
Információ továbbítása

2f

Információ továbbítása

ügyintézők

VA

4b

Telefon Igazgató Úrnak

igazgatóhelyettesek

VA

6c

Telefon Igazgató Úrnak

osztályvezetők

VA

3a

Osztályra /
Igazgatóhelyettesre szignálás

igazgató

RVA

3b

Felterjesztés vezetői
értekezletre

igazgató

VA

4a

Egyéni megoldás

igazgatóhelyettesek

VA

4b

Osztályra szignálás

igazgatóhelyettesek

RVA

4c

Felterjesztés vezetői
értekezletre

igazgatóhelyettesek

VA

6a

Egyéni megoldás

osztályvezetők

VA
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6b

Felterjesztés vezetői
értekezletre

osztályvezetők

VA

7a

Azonnali egyeztetés a
megoldást illetően

igazgató

VA

7b

Vezetői értekezlet
megszervezése és megtartása

igazgató

VA

8

Felelős kijelölése

igazgató

RVA

9a

Osztályra szignálás

igazgató

RVA

9b

Átadás egyéni megoldásra

igazgató

VA

10a

Osztályértekezlet összehívása

osztályvezetők

VA

10b

Egyéni megoldás

osztályvezetők

VA

11

Osztályértekezlet megtartása

osztályvezetők

VA

12a

Osztály szintű megoldás

osztályvezetők

VA

12b

Ügyintézőre szignálás

osztályvezetők

RVA

13a

Feladat megoldása (osztály
szintű)

osztályvezetők

VA

13b

Feladat megoldása

ügyintézők

VA

14a

Visszajelzés (válaszirat
aláírása)

osztályvezetők

RVA

14b

Beszámoltatás (szóban)

osztályvezetők

VA

15a

Beszámolás közvetlenül az
Igazgató Úrnak

osztályvezetők

VA

15b

Beszámolás a vezetői
értekezleten

osztályvezetők

VA

16a

Visszajelzések fogadása

igazgató

VA

16b

Vezetői értekezleten
beszámoltatás

igazgató

VA

18. táblázat Veszteségelemzés – II. folyamat

A fenti elemzés is alátámasztja korábbi megállapításunkat, hogy a folyamat
nehezen

fejleszthető,

hiszen

az

egyes

lépések

mindegyike

alapvetően

értékteremtő és az adott lépés elvégzése, azaz az átfutási idő – amennyiben a
lépés már az illetékes szereplő feladatai közé kerül, tehát tudomása van róla –
nem jelentős, hiszen minden érintett a maga feladatát gyorsan, hatékonyan
végzi – képességeihez mérten. Alapvetően az egyes lépések közti várakozási
idő sem tekinthető objektív értéknek az egyes lépések kapcsán, hiszen a
közepes kockázatok kezelése során adott esetben külső visszajelzésre,
részmegoldásra kell várni, amire az Igazgatóságnak jellemzően nincs hatása.
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A belső tevékenységek elvégzése során a feladat egységek elvégzése közt –
legfőképp a speciális feladatok megoldása során – nem telik el jelentős idő,
hiszen minden munkatársnak az a célja, hogy a kockázat minél előbb kerüljön
elhárításra.
Mindezek mellett úgy értékeljük, hogy a folyamat fejleszthető, gyorsítható
olyan eszközökkel, melyek segítséget nyújtanak az információk gyors és
pontos
valamint

rögzítésében,
azon

visszakereshetőségében,

folyamatlépések

rögzítésével,

átadásában,
tudatosításával,

szokásjog alapján és az időnyomás miatt olykor elmaradnak.
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XI.

4. szakasz - Folyamat fejlesztése – II. folyamat

III.

II.

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

Fejlesztési
projekt
indítása

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

13. ábra IV. szakasz

A fejlesztés ezen szakaszában a korábbi vizsgálatokra alapozva kidolgozzuk és
konkretizáljuk

a

közepes

kockázatok

kezelési

folyamatára

vonatkozó

javaslatainkat, majd a javaslatok értékelését követően a megvalósíthatóságot
vizsgáljuk meg. Amennyiben a munkacsoport tagjaival úgy ítéljük, hogy olyan
fejlesztési ötleteket sikerült összegyűjteni és olyan fejlesztésre tudunk
javaslatot

tenni,

ami

valóban

a

folyamat

hatékonyságát

szolgálja,

a

munkacsoport vezetője prezentálja azt a végső soron jóváhagyó vezető – Fűri
András Igazgató Úr – számára.

7. Javaslatok összegyűjtése, konkretizálása
Az előkészítő lépések, vizsgálatok során tehát többször is előkerültek a
lehetséges fejlesztési megoldások.
Jelen

lépésben

ezeket

a

fejlesztési

ötleteket

szintetizáljuk

és

azokra

koncentrálunk, melyeknek nem szab korlátot sem a rendelkezésre álló
erdőforrás sem pedig a különböző szabályozások.
Mint az a problémák és okok vizsgálata során is láthatóvá vált, több probléma
egy okra vezethető vissza. Célunk, hogy olyan megoldásokat találjunk és
olyan fejlesztéseket valósítsunk meg, melyek lehetőség szerint egyidejűleg
több problémára is hathatnak.
A javaslatok közül négy javaslatot emeltünk ki, melyek a munkacsoport
minden tagja számára elfogadható és vélhetően érzékelhető hatása lesz a
folyamat hatékonyságára rövid időn belül.
A fejlesztési javaslatok az alábbiak:
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1. A kockázat felmerülésekor kerüljön fel a Virtualoso Workplace felületre a
kockázat egy hirdetmény formájában.
-

maximum 1 nappal, de a lehetőségekhez mérten minél hamarabb

-

az lehetséges érintetteknek megfelelő jogosultságok biztosításával

2. Azokról a kockázatkezelési tevékenységekről is, melyekhez beszámoltatás
kapcsolódik, mint visszacsatolási forma, minden esetben legyen visszacsatolás
a felsővezetői szint felé (lehetőség szerint Igazgató Úr számára)
3. A kockázat megoldásáról készüljön egy rövid feljegyzés, mely átfogóan leírja a
megoldás menetét és a keletkező kapcsolódó dokumentumokat amennyiben
ezek

a

dokumentumok

segítséget

nyújthatnak

a

hasonló

kockázatok

kezelésében
4. A kockázatkezelés során keletkező információk, rögzített anyagok strukturált
mapparendszerben kerüljenek megosztásra a Virtualoso Workplace felületen.
-

Javasolt mappa struktúra:
o

Jogszabályból eredő kockázat

o

Időjárás által generált kockázat

o

Biológiai sokféleségre ható kockázat

o

Éghajlatváltozásból eredő kockázat

o

Lakossági és gazdasági tevékenységből eredő kockázat

o

Korrupciós ügyekből eredő kockázat

o

Alacsony létszámból (esetleges túlterheltségből) eredő kockázat

o

Feladatok sokrétűségéből eredő kockázat

o

Politikai kockázat

o

Gazdasági környezetből eredő kockázat (lehet pozitív is)

o

Szakmai hiányosságokból eredő kockázat

A három javaslat mellett természetesen a fejlesztési folyamatban végig
szerepet játszó folyamatábra optimalizálását is elvégezzük és javasoljuk az
optimálisnak vélt ábra szerinti eljárást.
A javasolt fejlesztéseket természetesen a problémákból kiindulva választottuk
ki. A javaslatok a problémákhoz az alábbi módon kapcsolódnak:
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Probléma
A folyamat
időhatékonysága nem
minden esetben
megfelelő
Korábbi esetek
begyűjtése,
tapasztalatok
megszerzése, azaz az
információgyűjtés
kiterjesztése nem
megoldott
Esetek, megoldások
rögzítése írásban
A rögzített esetek
nincsenek egy dedikált
helyen tárolva
Tudásközpontok
személyes bevonása
nélkül nehezen
gyűjthetőek be a
megfelelő információk,
tapasztalatok
Beszámoltatást
követően nem minden
esetben történik meg a
visszacsatolás

Prioritás

Okok

Kapcsolódó
javaslat

1

Az információ
begyűjtésének és
megosztásának nincs
kialakult metodikája

1,2,3

3

Az információ
begyűjtésének és
megosztásának nincs
kialakult metodikája

1

5

Korábban nem volt elvárás
az érintettektől

3

6

A Virtualoso Workplace
fejlesztése még nem
terjedt ki a kockázatok
kezelésének támogatására

4

2

A tudás, tapasztalat nem
rögzített és/vagy nincs
dedikált helyen tárolva

1,3

4

Nem volt erre vonatkozó
elvárás / utasítás korában

2

19. táblázat Javaslatok – II. folyamat

A fenti javaslatok elemzése során elvégeztük a javaslatok befektetés-hatás
vizsgálatát, hiszen a szűkös erőforrások miatt fontos látnunk, hogy mely
javaslatok mennyire térülnek meg, azaz mennyire fejtik ki hatásukat a
folyamat hatékonyságára és mellette mekkora befektetést jelentenek. A
befektetések vizsgálata során főként az egyes javaslatok humán erőforrás
igényét, azaz a megvalósítás időigényét vizsgáljuk.
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HATÁS
Hirdetmény készítése
(1. javaslat)
Visszajelzés beszámoltatás
esetén is (2. javaslat)
Írásos feljegyzés a
kockázatkezelésről
(3. javaslat)

Megoldások mappa
struktúrában történő
rögzítése (4. javaslat)

BEFEKTETÉS
14. ábra Befektetés - Hatás mátrix – II. folyamat

A felsővezetői döntés konzekvens előkészítése érdekében a fenti javaslatokat
tartalmazó, optimalizált folyamatábrát is elkészítettük – melynek alkalmazása
természetesen egy további javaslatnak is betudható.
A fejlesztési javaslatokat tartalmazó, optimalizált folyamatábra az alábbi
mellékletben található:
22. melléklet DINPI_kock_folyamat_opt

A fentiekben dokumentált feladatokat egy hosszabb workshop keretében
dolgoztuk ki, melyet az alábbiak szerint dokumentáltunk:
23. melléklet 140602-03_DINPI_kock_workshop_jelenleti
24. melléklet 140602-03_DINPI_kock_workshop_hateranyag

8. Döntés előkészítés, javaslatok véglegesítése
A korábbi pontokban részletezett vizsgálatokkal kellően megalapozottnak
érezzük a tett javaslatokat és úgy véljük, hogy a javaslatokkal maximálisan
lefedjük a folyamattal kapcsolatos problémákat, tekintettel azok okaira is.
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A fejlesztés során elvégzett vizsgálatok eredményeire alapozottan készítettünk
egy bevezetési tervet, melyet a prezentáció során részletesen vázolt Bokros
Katalin és a felsővezetői prezentáció megtartását követően véglegesítettük.
A felsővezetői prezentációra az alábbi bevezetési javaslatot készítettük el:
Fejlesztési javaslat

1. Készüljön
hirdetmény a
kockázat
felmerülésekor

2. Felsővezetői
visszajelzés
történjen meg
beszámoltatás
esetén is

3. Készüljön írásos
feljegyzés a
kockázat
kezeléséről

4. A feljegyzések
számára a
Virtualoso
Workplace-en
készüljön egy
mappa struktúra
kifejezetten a
kockázatkezelés
dokumentumai
számára

Bevezetéshez
kapcsolódó feladatok
A közepes kockázatok
felmerülésében érintett
minden
kollégát
értesíteni
kell
a
hirdetménykészítési
kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
A közepes kockázatok
felmerülésében érintett
minden
kollégát
értesíteni
kell
a
hirdetménykészítési
kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
A közepes kockázatok
felmerülésében érintett
minden
kollégát
értesíteni
kell
a
hirdetménykészítési
kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
A javasolt mappa
struktúrát véglegesíteni
kell
Ki kell nevezni a feladat
felelősét és az
ellenőrzést végző
munkatársat
Meg kell határozni a
pontos elvárásokat és az
ellenőrzés ütemezését,
menetét
Meg kell határozni a
tesztidőszakot és a
végső bevezetés
időpontját

Felelős(ök)

Bokros Katalin

2014.
július hó

2014.
június 27.

Bokros Katalin

2014.
június hó

2014.
június 27.

Bokros Katalin

2014.
július hó

2014.
június 27.

Bokros Katalin

20. táblázat Bevezetési terv - II. folyamat - javasolt
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A bevezetési terv elkészítésével párhuzamosan a tett javaslatok komplexitását
is vizsgáltuk, hiszen a feladat erőforrás igénye annak függvényében ítélhető
meg pontosan, hogy láthatóvá tesszük a feladat delegálhatóságát is. A
komplexitás-vizsgálat során tehát a delegálhatóságot vizsgáltuk.
A javaslatok komplexitását egyszerűen egy 1-10 skálán értékeltük és az alábbi
táblázatban rögzítettük:
Javaslat rövid leírása

Komplexitás

1. Készüljön hirdetmény a kockázat felmerülésekor

5

2. Felsővezetői visszajelzés történjen meg
beszámoltatás esetén is

4

3. Készüljön írásos feljegyzés a kockázat kezeléséről

6

4. A feljegyzések számára a Virtualoso Workplace-en
készüljön egy mappa struktúra kifejezetten a
kockázatkezelés dokumentumai számára

9

21. táblázat Javaslatok komplexitása - II. folyamat

A fenti komplexitás vizsgálat tehát mutatja, hogy milyen mélységű tudás,
tapasztalat szükséges a feladatok minőségi elvégzéséhez, vagyis ad egy képet
arról, hogy milyen tudással, tapasztalattal bíró munkatárs képes elvégezni az
adott javaslathoz kapcsolódó feladatokat.
A 4. számú javaslat, mint látható 9-es komplexitási minősítést kapott, ami a
munkacsoport értelmezése szerint azt mutatja, hogy csak vezetői pozícióban
dolgozó, legalább 5-8 éves tapasztalattal bíró kolléga képes a feladat pontos,
minden részletre kiterjedő elvégzésére.
A felsővezetői jóváhagyáshoz – egy prezentációs anyagban - összegeztük az
elvégzett vizsgálatokat, a fejlesztési lépések során nyert információkat.
A felsővezetői prezentációt az alábbi melléklet tartalmazza:
25. melléklet DINPI_kock_fejl_osszegzes
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A javasolt bevezetési tervet, a komplexitás vizsgálatot és a felsővezetői
prezentáció elkészítését is közösen hajtottuk végre, hiszen az elkészítés során
a teljes fejlesztési projekt tapasztalatait fel kellett használnunk.
A feladatokat egy fél napos műhelymunka keretében végeztük el és az
alábbiak szerint dokumentáltuk:
26. melléklet 140612_DINPI_kock_muhelymunka_jelenleti_tematika

A műhelymunka során kidolgozott eredménytermékek:
1. Javasolt bevezetési terv – jelen dokumentációban rögzítésre került
2. Komplexitás vizsgálat – jelen dokumentációban rögzítve
3. Felsővezetői döntés előkészítő prezentáció – DINPI_kock_osszegzes névvel
ellátott melléklet

9. Javaslatok és a bevezetés véglegesítése
A felsővezetői prezentációt követően a munkacsoport által tett valamennyi
javaslat elfogadásra került kivéve a Virtualoso Workplace-en tervezett mappa
struktúra kialakítása.
Tekintettel a feladat komplexitására, valamint a rendelkezésre álló vezetői
erőforrásokra, Igazgató Úr döntése alapján a közepes kockázatokat tartalmazó
mappa struktúra a fejlesztés egy következő szakaszában kerül kialakításra.
A mappa struktúra kialakítását megelőzően tesztelésre bocsájtjuk a további
három javaslatot, majd azok munkafolyamatba történő beépülését követően
alakítjuk ki az előállított anyagok nyilvántartásához szükséges informatikai
hátteret.
A fentiek mellett további érv a javaslat átütemezése mellett, hogy az
Igazgatóság

kockázatkezelési

szabályzata

a

2014.

év

folyamán

újragondolásra, átdolgozásra kerül és a közepes kockázatok kezeléséről
gyűjtésre kerülő információkat a kockázatkezelési szabályzatban rögzített,
esetlegesen

újonnan

kialakuló

irányvonalak

nyilvántartani.
73

mentén

lesz

célszerű

Szervezetfejlesztés a Duna – Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóságnál
A közepes kockázatok kezelése során keletkező dokumentumok strukturált
nyilvántartása tehát átütemezésre került, emellett felsővezetői kérés alapján a
bevezetési tervben szerepeltetjük a továbbiakban az optimalizált folyamat
alkalmazását
kommunikáció

is,

hiszen

és

az

jelentős

alkalmazás

feladat

a

követése

munkatársakkal
az

optimalizált

történő
folyamat

tekintetében.
A bevezetési terv tehát a felsővezetői döntést követően az alábbiak szerint
alakult át:
Fejlesztési javaslat

1. Készüljön
hirdetmény a
kockázat
felmerülésekor

2. Felsővezetői
visszajelzés
történjen meg
beszámoltatás
esetén is

3. Készüljön írásos
feljegyzés a
kockázat
kezeléséről

4. Optimalizált
folyamat
alkalmazásba
ültetése

Bevezetéshez
kapcsolódó feladatok
A
közepes
kockázatok
felmerülésében
érintett
minden kollégát értesíteni
kell a hirdetménykészítési
kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
A közepes kockázatokkal
kapcsolatos
visszajelzésekkel
érintett
kollégákat tájékoztatni a
kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
A
közepes
kockázatok
megoldásában
érintett
minden kollégát értesíteni
kell a kötelezettségről
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
Az optimalizált folyamattal
kapcsolatos kommunikáció
elvégzése – elsősorban
Virtualoso
Workplace-en
keresztül
Lehetőség biztosítása az
alkalmazással
kapcsolatosan

Felelős(ök)

Bokros Katalin

2014.
július hó
2014.
június 27.

Bokros Katalin

2014.
június hó
2014.
június 27.

Bokros Katalin

2014.
július hó
2014.
június 27.
2014.
július hó

Bokros Katalin

Igény esetén workshop
szervezése az optimalizált
folyamat
alkalmazásával
kapcsolatosan
Utasításba kell foglalni a
kötelezettséget
22. táblázat Bevezetési terv - folyamat II. - végső
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A bevezetési terv alapján a projekt keretében elkészítettük a fenti javaslatok
bevezetéséhez kapcsolódó igazgatói utasítást, melyet az alábbi melléklet
tartalmaz:
27. melléklet DINPI_kock_igazgatoi_utasitas
28. melléklet DINPI_kock_igazgatoi_utasitas_1_sz_mell
29. melléklet DINPI_kock_igazgatoi_utasitas_2_sz_mell

10.
A

Az optimalizált folyamat visszamérése

fejlesztés

eredményességének

megítélésére

szolgáló

optimalizált

folyamatteljesítményt a fejlesztést követően minimum 2-3 hónappal tudjuk
vizsgálni, hiszen meg kell történnie a fejlesztést támogató kommunikációs
folyamatoknak szervezeten belül, illetve hozzá kell szokni az érintetteknek a
korábbitól eltérő gyakorlatokhoz.
A

folyamat

teljesítményének

vizsgálatának

kérdésével

a

jelenlegi

folyamatteljesítmény meghatározása pontban – és azt megelőzően is - már
foglalkoztunk tekintettel arra, hogy a folyamat mérésére korábban nem volt
gyakorlat.
A

korábbi

dolgoztunk

mérésre
ki,

teljesítményének

irányuló

melyek

vizsgálataink

hosszú

megítélésére,

távon
mind

során

alkalmasak

pedig

a

olyan
mind

jelen

mérőszámokat
a

folyamat

fejlesztés

során

végrehajtott fejlesztések eredményességének megítélésére.
A fentiek alapján – kiindulva a korábban átgondolt mérőszámokból – a 2014.
évben teszt jelleggel mérjük a meghatározott mérőszámokat és figyeljük azok
objektivitását a III – IV. negyedév zárásakor, majd 2015. év elején
átgondoljuk, hogy a meghatározottak közül mely mérőszámok figyelése
indokolt és kellően objektív, valamint tovább gondoljuk a tapasztalatok
alapján, hogy milyen mutatószámok mérése tenné még objektívebbé a
tevékenység hatékonyságáról alkotható képet.
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XII.

5. szakasz - A folyamat követése, monitorozása –
II. folyamat

I.
Folyamatok
átvilágítása,
értékelése

II.
Fejlesztési
projekt
indítása

III.
Kiválasztott
folyamatok
felmérése,
elemzése

IV.
Kiválasztott
folyamatok
fejlesztése

V.
Folyamatok
állandó
követése,
monitorozása

15. ábra V. szakasz

A folyamatok állandó követését, monitorozását a fenti mutatók biztosítják, ami
a mérés alapját szolgáló információk, adatok összegyűjtésével készíthető elő.
A folyamatoptimalizálás során bevezetett tevékenységek elvégzésével és
elkészített eszközök használatával minőségjavulás várható, amit igyekeztünk
kellő mélységű, tartalmú mutatóval ellátni ahhoz, hogy a folyamat fejlődését
objektíven nyomon tudjuk követni.
Amennyiben a folyamat további fejlesztési igénye és/vagy a tapasztalatok okot
adnak arra, hogy a fenti mutatókat pontosítsuk / bővítsük, azt belső
fejlesztések során fogjuk megtenni, várhatóan a 2015. év első felében, amikor
már rendelkezésünkre állnak a jelenlegi fejlesztés hatása révén produkált
eredmények.
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XVI.

Aláíró lap

Ezek után a projektet lezártnak tekintettük. A projekt lezárását igazoló aláíró lap a dokumentum
utolsó oldala
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