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ELŐSZÓ 

A változáskésztetések és a változásmenedzsment napjaink gyakori fogalmai. Ritkán esik viszont arról szó, 
hogy változáskésztetések, a változások sikeres vagy sikertelen kezelése (változásmenedzsment) és a 
válságkezelés (válságmenedzsment) igen szorosan összefüggnek. Az információtechnológiákkal 
„felturbósított" gazdaságban nemcsak állandósulnak, de rendkívüli módon fel is gyorsulnak a változások. 
A társadalmak, a gazdálkodó szervezetek, sőt még a családok és az egyének is állandó sürgetésben, állandó 
változáskésztetések közepette élnek. Tény, hogy napjainkra mind gyakrabban kell változni, változtatni. Bár 
a kívülállók képzetében gyakori a vélekedés, hogy az állandó, permanens változásokra vállalkozók, sőt a 
radikálisan változók a legsikeresebbek; a valóság távolról sem ilyen egyszerű. 

Jól jelzi ennek realitását az is, hogy napjainkra egyre többet olvashatunk sikertelen szervezeti változások 
történeteiről, egyébként sikeres menedzserek kudarccal végződő, sokszor válságos helyzetekbe torkolló 
változási projektjeiről, másokkal ilyen irányú tapasztalatait megosztó tanácsadók - bizonytalan tanulságokat 
hordozó - összegző tapasztalatairól. A következtetés nyilvánvaló: változások nélkül napjaink egyetlen 
szervezete sem lehet sikeres, azonban az igazi sikerhez csak változtatni kevés. Tehát nem mindegy, hogy 
hogyan változunk! Milyen is legyen akkor a sikeres változás, a változtatás? Hogyan, és milyen 
módszereket alkalmazzunk ahhoz, hogy a változtatási programok ne torkoljanak válságba? Egyáltalán 
milyen szemléletű, elvi alapú és módszereket alkalmazó változtatások lehetnek célravezetők: a radikális 
(BPR) jellegűek, vagy az állandó finomítással operáló inkrementális (CPI) jellegűek (Dobák [1999])? 

Nem a véletlen, hogy nemcsak a gyakorló tanácsadók, de a menedzser szakirodalom is mind többet 
foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, hiszen az egyre kevésbé elkerülhető változásoknak gyakran komoly 
szervezeti akadályai vannak, sőt jelentős kockázatokkal is járnak. 
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