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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott az “Oktatási csomag a kkv-k számára 
az innovációs képességük és termelékenységük növelése érdekében” projektnek 
a költségeihez.

A projekt megvalósításán egy hét országból (Portugália, Egyesült Királyság, 
Magyarország, Ciprus, Görögország és Románia) álló nemzetközi konzorcium 
dolgozik. A megvalósítása időszaka két év (2020-tól 2022-ig).

A képzési anyag célja, hogy segítse és támogassa a kis- és középvállalatokat (kkv) 
abban, hogy a valós igények és nehézségek alapján hatékonyabban kezeljék 
innovációs folyamataikat a vállalaton belül.

Céljaink elérése érdekében 2021-ben (az EPIC projekt kezdeti szakaszában) az 
összes partnerországban kutatásokat végeztünk. A kutatások 3 részből álltak:

1. Kvantitatív kutatás
2. Kvalitatív kutatás
3. Irodalomkutatás

A kutatási szakaszban a partnerség összesen 36 interjút készített vezetőkkel 
és 216 innovációs folyamatokban részt vevő munkavállalók töltötte ki a 
kérdőívünket. Általános áttekintést készítettünk a kkv-k aggodalmairól, valamint 
azokról a készségekről, kompetenciákról és ismeretekről, amelyek szükségesek 
a vállalatuk jobb innovációmenedzsmentjéhez.

A kutatási eredmények nagymértékben hozzájárultak azoknak a moduloknak 
a kiválasztásához, amelyeket a vállalatoknak segítenek, hogy teljes mértékben 
kiaknázzák innovációs potenciáljukat és javítsák versenyképességüket.

A hat modul a következő:
1. Bevezetés, az innováció és innovációmenedzsment alapjai 
2. Menedzsment
3. Kreativitás
4. Innovációs gondolkodás, tervezői gondolkodás, kritikai gondolkodás
5. Innovációs gondolkodás
6. Digitalizáció

Több tippeket, jógyakorlatokat és hasznos eszközöket találhat a modulok jobb 
megértéséhez.



“A történelem során még soha nem volt példa 
arra, hogy az innováció ilyen rövid idő alatt 

ennyi ember számára ennyi mindent ígért 
volna.” 

Bill Gates
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1. Modul: Bevezetés, az innováció és 
innovációmenedzsment alapjai

Az innováció fontosságát a kkv-k számára széles körben felismerték, mivel 
növelheti a termelékenységet és elősegítheti az értékesítés jelentős növekedését. 
Az innovatív kkv-k túlélési aránya is magasabb, mivel rugalmasabbak és jobban 
tudnak alkalmazkodni a kihívást jelentő piaci feltételekhez.

Az innováció kezelése összetett feladat és a kisvállalkozások még mindig nehezen 
boldogulnak vele.

Ebben az első modulban mélyebb betekintést nyújtunk az innováció és az 
innovációmenedzsment alapjaiba, az innováció, a K+F és annak irányításának 
meghatározásán, két nemzetközi szabványcsalád és az innováció pénzügyi 
lehetőségeinek bemutatásán keresztül.

Tanulási célok:

• alapvető ismeretek megszerzése az innovációról, az 
innovációmenedzsmentről és a K+F-ről

• az innováció és a K+F közötti különbségek megértése
• az innováció típusai közötti különbségek megértése
• az innovációmenedzsment és főbb elemei szélesebb körű alkalmazása

Kompetenciák:

• innovációs stratégia létrehozása 
• felelősségvállalás
• problémamegoldás
• innováció
• döntéshozatal

1. Bevezetés, az innováció és innovációmenedzsment alapjai
Az innováció, a K+F és ezek menedzsmentje elengedhetetlen egy vállalat 
működésében, de a legtöbb cég nem tudatosan végzi ezeket a folyamatokat.

1.1. Mi az az innováció?
Az innováció alapvetően egy szellemi tevékenység, amelynél a már meglevő 
tudásnak és kreativitásnak központi szerepe van. Abban az esetben, ha többen 
összefognak egy fejlesztés érdekében, akkor összességében több tudással és 
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1. MODUL Bevezetés, az innováció és innovációmenedzsment alapjai

kreativitással fognak rendelkezni, ami növeli a siker valószínűségét.

Az innováció elemi része minden olyan vállalatnak, akik a piacon szeretnének 
maradni, és nagyobb esélyt szeretnének a sikerre, mivel megfelelő innovációs 
ismeretekkel olyan bevételekre is szert tehetnek, amelyekre nem lehetne 
számítani ennek a tudásnak a hiányában.
Néhány változáson keresztül ment az innováció az elmúlt 10 évben. A legfőbb 
változások ezek voltak:

Ellenőrizze tudását! 1. feladat:

Azonosítson 3 okot, hogy miért fontos az innováció az Ön vállalata számára! 

1. ok:

2. ok: 

3. ok: 

2014-2020 Tanuljuk az innováció tudományát; menedzsment 
tudományok fejlődése összekapcsolódik az innovációs 
kultúrával, statisztikai eszközök alkalmazása az erőforrások 
optimalizálására, az innováció helyének, hangsúlyának és 
céljának fókuszálása

2014 Az innováció bevezetésére sokféle, időnként 
egymással is ellentétes, gyakran ad-hoc jellegű módszert 
alkalmazása. A várt siker többnyire elmaradt, mert nem 
keletkezett elég, jól felhasználható ötlet, és nem koncen-
tráltak eléggé az innovációs folyamat végigvitelére

2020-TÓL: Az innováció beépül minden üzleti foly-
amatunkba és a menedzser technika részévé válik; 
szabványok integrálódása rendszerszinten 
[Gartner, 2014]

2010-2012 Az innovációs kultúra szükségessége; olyan 
részmunkaidős egységek alakulnak cégeken belül, amelyek az 
innovációs kihívásokra adott kezdeményezéseket kezelik

2010 ELŐTT az innováció szükséges volt a túléléshez; változott 
a piac, előtérbe kerülnek a látens fogyasztói igények, 
digitalizáció, a versenyképesség fokozása érdekében nő az 
innovációs igény
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1. MODULBevezetés, az innováció és innovációmenedzsment alapjai

De mi az az innováció? Lássuk az alapokat!

 “Innováció: Egy új, vagy jelentősen fejlesztett termék (áru vagy szolgáltatás), 
folyamat, új marketing módszer, új szervezeti módszer megvalósítása az üzleti 
gyakorlatban, a munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatok terén.” [CEN/
TS 16555 – 1 (2013), p.6.]

Ez a definíció két nagyon fontos információt tartalmaz:

1. valami új, vagy egy fejlesztés is innovációnak tekinthető

2. az innováció tárgyát tekintve négy típus különböztethető meg, név szerint: 
termék/szolgáltatás innováció, folyamat innováció, marketing innováció 
és szervezeti innováció

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az innovációnak az egyik jellegzetessége 
maga a folyamat. Általában az innovációs folyamat egy jó ötlettel, találmánnyal, 
szellemi tulajdonnal vagy egy probléma felmerülésével kezdődik és egy termékkel 
vagy szolgáltatással zárul. Az eleje és a vége között megannyi támogatói feladat 
található, mint például: oktatás, K+F, menedzsment, marketing, stb.

Tehát az innováció általában az ötlettől a megvalósításig tart; ez az innovációk 
egy részére igaz, de az innovációk jelentős része valamilyen kutatással kezdődik, 
vagyis valamilyen kutatási eredményt valósít meg a végén.

1.2. Mi az a K+F?
A K+F szorosan kapcsolódik az innovációhoz, de nem ugyanaz a kettő.

“A K+F az a rendszeresen végzett munka, amelynek célja az ismeretanyag 
bővítése, beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról alkotott ismeretek 
gyarapítását is, valamint ennek az egész ismeretanyagnak a felhasználását 
új alkalmazások kidolgozására” [OECD, (2002) p. 30], míg az innováció pedig 
olyan tevékenység, amelynek célja a gazdasági tevékenység hatékonyságának, 
jövedelmezőségének javítása, illetve a kedvező társadalmi és környezeti hatások 
elérése Ezenkívül, maga a teljes innovációs folyamat pedig, tudományos, műszaki, 
szervezési, gazdálkodási, kereskedelmi műveletek összessége. A legtöbb esetben 
természetesen nincs szükség az innovációs folyamat minden elemére. Akkor is 
innovációs folyamatról beszélhetünk, ha egyes elemek elmaradnak.

A kutatás-fejlesztés fontos jellemzője, hogy újszerű módon oldja meg a 
tudományos vagy műszaki bizonytalanságot.
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A kutatás és a kísérleti fejlesztés pedig az innováció egyes lépéseit jelentik:

• egy innovációs folyamatban nem feltétlenül jelenik meg minden esetben 
az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés is, 

•  az innovációs folyamat sokszor egy jó ötlettel kezdődik,

•  egy innovációs folyamat több, mint egy kutatás fejlesztés, mivel magában 
foglalja a kutatási és fejlesztési eredmények gazdasági bevezetését, 
valamint a társadalmi és környezetvédelmi hatások elérését.

A Frascati kézikönyv szerint a K+F folyamatok az innovációs folyamatok részét 
képezik, és három típusa van: alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti 
fejlesztés. A 2014. évi LXXVI. törvény a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról a következő módon írje le őket:

Összegezzük a K+F és az innováció közötti kapcsolat értelmezését.
Kezdetben a K+F-et az innováció első szakaszaként értelmezték, amelyet azután 
a piacosítás követ. A későbbiekben a K+F-et leválasztották az innovációról, és így 
lett K+F+I. Ennek az egyik oka az adózás és a pályázati támogatás volt. Számos 
országban azért, hogy rávegyék a cégeket a K+F-re, illetve az innovációra az 
állam adókedvezményeket adott, de úgy gondolták, hogy az igazi kockázat a 
K+F-ben van, az innováció, ami már piacosítás, kisebb kockázatú, és nagyobb 
valószínűséggel bevételt is fog hozni, ezért adókedvezményben csak a K+F részt 
részesítették. Általánosságban az mondható, hogy a K+F, illetve az innováció is 
fokozott kockázatú tevékenységek., mivel biztos, hogy költünk rá, de nem biztos, 
hogy egyáltalán lesz eredménye, ha lesz eredménye, nem biztos, hogy lesz bevétel 
belőle, az meg különösen nem biztos, hogy profitot is hoz, és a befektetés valaha 
is megtérül.

Olyan felfedező jellegű 
kísérleti vagy elméleti 
munka, amelyet elsősorban 
jelenségek, tapasztalatok 
és megfigyelések 
megértéséhez szükséges új 
ismeretek megszerzésének 
érdekében folytatnak 
anélkül, hogy kilátásba 
helyeznék azok gyakorlati 
alkalmazását vagy 
felhasználását. 

A DNS kutatás egy jó péda 
erre. A DNS alapkutatás 
egyik legfőbb célja például 
a DNS tulajdonságainak 
és DNS-t alkotó gének 
sorrendjének a kutatása. 
Ennek az eredményeit 
nem lehet közvetlenül 
felhasználni sem a 
gyógyításra, sem a 
gyógyszer előállítására.

Tervezett kutatás vagy 
célzott vizsgálat, amelynek 
célja új ismeretek, 
tudás és szakértelem 
megszerzése új termékek, 
eljárások, technológiák 
vagy szolgáltatások 
kifejlesztéséhez, vagy a 
létező termékek, eljárások 
vagy szolgáltatások 
jelentős mértékű 
továbbfejlesztésének 
elősegítéséhez. 

Az alkalmazott kutatás egy 
másik fontos jellemzője, 
hogy tervezett vagy kritikus 
vizsgálati tevékenységet 
jelent. Az alapkutatással 
szemben ennek célja az 
eredmények gyakorlati 
felhasználhatósága. 
Pédául az egyes drogok 
mellékhatásainak a 
vizsgálata.

A meglévő tudományos, 
technológiai, üzleti és egyéb, 
vonatkozó ismeretek és 
szakértelem megszerzése, 
összesítése, megosztása 
és felhasználása új, 
módosított vagy javított 
termékek, eljárások vagy 
szolgáltatások terveinek és 
szabályainak létrehozása 
vagy megtervezése céljából.

Fontos megjegyezni, 
hogy a kísérleti fejlesztés 
nem foglalja magában a 
termékeken, gyártósorokon, 
gyártási folyamatokon, 
meglévő szolgáltatásokon 
és egyéb folyamatban 
lévő műveleteken végzett 
rutinszerű vagy időszakos 
változtatásokat, még akkor 
sem, ha ezek a változtatások 
javulást jelenthetnek!
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A szakmai körökben van egy igen gyakori vita arról, hogy az új 
személygépkocsi típusok kifejlesztése nem K+F, mivel nem tekinthető 
újszerűnek a K+F tekintetében. Nagyon sok kifejlesztett személygépkocsit 
gyártanak és sok az egymáshoz hasonló.

Ez a vita már meglehetősen régen folyik. Az 1970-es évekig nagyon 
sokan állították, hogy a személygépkocsikkal kapcsolatos kutatás-
fejlesztés gyakorlatilag befejeződött 1893-ban, amikor Bánki Donát és 
Csonka János feltalálta a karburátort. Azután ezt az elvet a 70-es években 
kissé módosították, mivel a karburátor kiment a divatból, és elterjedt 
az üzemanyag befecskendezés. Egyesek szerint azóta nem sok minden 
történt. Vagy mégis?

1.3. Az innováció típusai
Számos módon meg tudjuk különböztetni egymástól az innovációkat. Ebben a 
részben áttekintünk néhány innováció típust.

Az Európai Bizottság meghatározása 
szerint a társadalmi innováció lényegét az 
olyan új ötletek (termékek, szolgáltatások, 
modellek) képezik, amelyek társadalmi 
problémákat oldanak meg és új társadalmi 
együttműködéseket, kapcsolatokat hoznak 
létre. (újítások a humánszféra elemeiben, 
munkaerő megtartó képesség javítása, 
szociális feltételek javítása, belső mobilitás 
élénkítése, szociális juttatások körének 
bővítése.

Példa: A kábítószer fogyasztás megelőzését vagy a civilizáció megbetegedések 
megelőzését eredményező új eljárások kifejlesztése és bevezetése a szociális 
innováció termékei.
Ezzel szemben a technológiai innováció 
olyan tudományos, műszaki, szervezési, 
gazdasági, kereskedelmi műveletek 
összessége, amelyeket a gazdasági 
tevékenység hatékonyságának és 
jövedelmezőségének javítása, valamint 
kedvező társadalmi és környezeti hatások 
elérése érdekében végeznek. Ennek 
eredményeként új vagy jelentősen 
módosított termékek, folyamatok és 
szolgáltatások jönnek létre, valamint 
eljárásokat és technológiákat alkalmaznak 
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Az innováció fent említett meghatározása szerint az innováció tárgya szerint az 
innováció négy típus különböztethető meg:

Termék innováció: “A termék-innováció olyan áru vagy szolgáltatás bevezetése, 
mely – annak tulajdonságai és rendeltetése vonatkozásában – új, vagy jelentősen 
javított. Ez magában foglalja a fejlesztésre vonatkozó részletes műszaki 
leírásokat, az összetevőket és anyagokat, a beépített szoftvert, a felhasználóbarát 
jelleget, vagy más funkcionális tulajdonságokat. Az esztétikai tulajdonságok 
megváltoztatása és a máshonnan vásárolt termékek és szolgáltatások 
viszonteladása nem tartozik ide.” [Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, 
M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – 
Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése a Versenyképesség Érdekében, 
Útmutató, p. 58]

Példa: GPS, okosóra, stb.

Folyamat/technológiai innováció: “A technológiai innovációt végző vállalatok 
új vagy jelentősen javított termelési technológiákat vagy szolgáltatás- és 
termékszállítási eljárásokat fejlesztettek ki az adott időszakban. Az ilyen innovációk 
eredményei jelentős hatással lehetnek a termelés szintjére, a termékek vagy 
szolgáltatások minőségére vagy a gyártásra és a forgalmazásra. Az egyszerű 
szervezeti vagy irányítási változtatásokat nem tekintjük innovációnak.” (Zs. Bulla, 
A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, 
Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése 
a Versenyképesség Érdekében, Útmutató, p. 58) 

Példa: QR kód használata a raktározási folyamatokban

Marketing innováció: “A marketing innovációt végző vállalatok olyan új 
marketing-módszereket alkalmaznak, amelyek jelentős változást hoznak a 
terméktervezésben, a csomagolásban, a termék pozicionálásában, a termék 
reklámozásában, vagy az árképzésben.” (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. 
Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné 
Borbély – Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése a Versenyképesség 
Érdekében, Útmutató, p. 58)

Példa: online hirdetések használata az offline hirdetések helyett  

Szervezeti innováció: “A szervezési innovációt végző vállalatok új szervezési 
módszereket vezetnek be az üzleti gyakorlatukban, a munkahelyi szervezetben 
vagy a külső kapcsolatok terén.” (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, P. Maczuga, 

és vezetnek be a piacon, beleértve azokat a változásokat is, amelyek csak egy 
adott ágazatban vagy szervezetben újak.
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M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné Borbély – 
Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése a Versenyképesség Érdekében, 
Útmutató, p. 58)

Példa: egy új innovációmenedzsment rendszer vagy egy új oktatási rendszer 
bevezetése 

Az innovációt más szempontok szerint is meg lehet különböztetni, figyelembe 
véve a zárt és a nyílt innovációt, valamint a tudásportfólió felhasználását.

Az újdonság szintje szerint is meg lehet különböztetni az innovációkat. Ezek a 
következők:

Járulékos: a már meglévő termékeket, eljárásokat, szolgáltatásokat, termelési és 
szállítási módokat módosító, finomító, egyszerűsítő, konszolidáló és értéknövelő 
aktivitások. Az innovációk többsége ebbe a kategóriába esik. (pl.: Walkman-> 
MP3 lejátszó)

Radikális: olyan új termék vagy szolgáltatás bevezetése, amely jelentős üzletté 
növi ki magát, vagy új iparág létrejöttéhez vezet, illetve az egész iparra jelentős 
hatást gyakorol, és új értékek megszületését eredményezi. (pl.: QR kód)

Áttöréses: meglepetést okoz az embereknek. Valami egészen újat alkot, vagy 
kielégít valami korábban ismeretlen szükségletet (pl.: Facebook).

Zárt innováció:  A vállalatok csak a belső 
tudásportfóliójukra támaszkodnak
. 

Tudásportfólió: Ez a vállalat által az innovációs folyamatokhoz 
felhalmozott tudás és kreativitás együttes értéke.

Nyílt innováció: A vállalaton kívüliek (például a beszállítók, 
kutatóintézetek stb.) elérése és bevonásuk az innovációs 
folyamatba. Egy living lab (élő laboratórium) egy jó péda erre.
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És végül, de nem utolsó sorban az innováció szerveződésének iránya szerint, 
van alulról-felfelé szerveződő innovációt (pl.: Kaizen, amikor az innovációk 
a munkavállalók ötletein alapszanak) és felülről-lefelé szerveződő innováció 
(amikor a döntéshozók döntenek az innovációkról).

Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

Határozzon meg egy innovációt vagy potenciális innovációkat, amelyeket 
az egyes innovációs típusok esetében be tudna vezetni a vállalkozásában!

Típus Leírás Példák az innovációra vagy 
a vállalkozásomban rejlő 
lehetőségekre

Társadalmi A társadalmi innováció az 
egyénekre és közösségekre 
pozitív hatást gyakorló új 
megoldások tervezésére 
és megvalósítására 
vonatkozik.

Technológiai A technológiai 
innováció olyan új 
vagy továbbfejlesztett 
termék vagy eljárás, 
amely jelentősen eltérő 
technológiai jellemzőkkel 
rendelkezik.

Ellenőrizze tudását! 2. feladat:

Határozzon meg két potenciális újítást, amelyet bevezethetne a 
vállalkozásában!

1. példa – egy ’járulékos’ innováció:

2. példa – egy ’radikális’ innováció:

Nagyon kreatívan gondolkodva, milyen őrült “áttöréses” innovációt szeretne 
látni a vállalkozásában, ha az idő és a pénz nem lenne akadály?
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1.4. Innovatív vállalatok
Az üzleti környezet és a technika állandóan változik és változásokhoz a 
vállalatoknak alkalmazkodniuk kell. Gazdasági innovációs tevékenységet végez 
akkor, ha javítani szeretné vállalkozása hatékonyságát és jövedelmezőségét. 
De kik azok az innovatív vállalatok? Ez a kérdés nagyon fontos, mert a legtöbb 
vállalat nem tartja magát innovatívnak.

Nos, innovatívnak nevezik azt a vállalatot, amely egy megfigyelési időszak alatt 
innovációt hajtott vagy hajt végre függetlenül attól, hogy ez az innováció:

Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

Határozzon meg egy innovációt vagy potenciális innovációkat, amelyeket 
az egyes innovációs típusok esetében be tudna vezetni a vállalkozásában!

Termék A termékinnováció új 
termékek vagy a meglévő 
termékek továbbfejlesztett 
változatainak létrehozását 
jelenti, amelyek növelik 
azok felhasználási 
lehetőségeit.

Folyamat A folyamatinnováció 
egy új vagy jelentősen 
továbbfejlesztett gyártási 
vagy szállítási módszer 
alkalmazását jelenti.

Marketing Marketingtevékenységek, 
például kutatás, 
k o n c e p c i ó f e j l e s z t é s , 
prototípus-tesztek az 
ügyfelekkel és agresszív 
marketing az innováció 
előmozdítása érdekében.

Szervezeti A szervezeti innováció 
magában foglalja az 
innovációs kultúra és 
az innovációs képesség 
megteremtését, amely a 
folyamatos fejlesztéshez 
vezet.
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• eredményes (ha az folyamat során a tervezett innováció megvalósul 
függetlenül attól, hogy a létrehozott eredménye hoz-e piaci sikert vagy 
sem),

• folyamatban lévő,

• megszakított (amelyet a befejezés előtt valamilyen okból megszakítottak).

A fokozott kockázatból következik, hogy szükség esetén tudni kell abbahagyni! 
Erre utalhat a várt eredmények elmaradása, a fejlesztés iránti általános 
érdektelenség, vagy a költséges megvalósítás.

Ugyancsak gyakori hiba, hogy a fejlesztés ugyan jól halad, és már vannak 
jó eredmények, de úgy érezzük, hogy még sokat tudunk a terméken, 
szolgáltatásokon tökéletesíteni. Megtesszük, majd még újabb ötleteink lesznek. 
Vagyis egy végtelen körbe kerülünk. A költségek nőnek, bevétel sehol. Majd beáll 
a csőd. Nyilvánvaló, hogy a siker fenntartásának egyik lehetőségét a termék vagy 
szolgáltatás továbbfejlesztése adja. Tehát az eredeti fejlesztésnél felmerülő, de 
már fel nem használt elképzeléseket ne felejtsék el, és tegyék be a fiókba!

Ellenőrizze tudását! 4. feladat:

Töltse ki ezt az ellenőrző listát akár egyedül, akár a csapatával együtt! Ha 
“IGEN”-nel válaszol, részletesen fejtse ki válaszát. Ahol a “NEM”-mel, azon 
a területen dolgozni kell!

Az innováció vezérelt növekedést kulcsfontosságúnak tartja-e, és vannak-e 
ezt tükröző, többszintű céljai?

Igen, (fejtse ki) … 

Van-e egységes, idő és kockázat szempontjából kiegyensúlyozott portfóliója a 
kezdeményezéseinek, elegendő forrással ahhoz, hogy nyerjen?

Igen, (fejtse ki) … 

Van olyan differenciált üzleti, piaci és technológiai rálátása, amely győztes 
értékjavaslatokat eredményez?

Igen, (fejtse ki) … 

Vannak-e olyan rendszerei és folyamatai, amelyek támogatják az innovációt?

Igen, (fejtse ki) … 

Vannak-e az innovációra elkülönített költségvetések és források?
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1.5. Mi az az innovációmenedzsment rendszer (IMS)?
A CEN/TS 16555-1 szabvány szerint az innovációmenedzsment rendszer a szervezet 
egymással összefüggő vagy kölcsönhatásban álló elemeinek összessége az 
innovációs politikák és célkitűzések, valamint az e célkitűzések elérését szolgáló 
folyamatok tekintetében.

A szabványban leírt IMS a PDCA (plan-do-check-act) elvet követi, ezért integrálható 
a szervezeten belül már működő irányítási rendszerekbe (ISO 9001, ISO 14001 
stb.), de önálló, önálló rendszerként is kiépíthető.

A rendszer elemei a szabvány különálló fejezeteiben találhatók, ami nagyban 
megkönnyíti az IMS rendszer lépésről lépésre történő tervezését. A sikeres 
megvalósítás fő tényezői közé tartozik a vezetés, a stratégia, az elősegítők, az 
innovációmenedzsment módszerek és maga a szervezet.

Igen, (fejtse ki) … 

Olyan új üzleti modelleket hoz létre, amelyek fenntartható és skálázható 
profitforrásokat biztosítanak?

Igen, (fejtse ki) … 

Az innovációk gyors és hatékony fejlesztésével és bevezetésével megelőzi a 
versenytársakat?

Igen, (fejtse ki) … 

Megfelelő léptékben indítja el az innovációkat a megfelelő piacokon és szeg-
mensekben?

Igen, (fejtse ki) … 

Nyer a külső hálózatok létrehozásával és kiaknázásával?

Igen, (fejtse ki) … 

Motiváltak, díjazottak és szervezettek az alkalmazottai a többszöri in-
novációra?

Igen, (fejtse ki) … 
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Lépések (körkörösen):
Az IMS bevezetése számos előnnyel jár a vállalatok működésében, mint például:

az európai és a nemzeti pályázati felhívások feltételeinek esetlegesen független 
tanúsítvánnyal történő teljesítése; 

az innovációból származó növekedés előmozdítása, valamint a bevételek és a 
nyereség növelése;

friss gondolkodás és új értékek létrehozása a szervezet számára;

értéket teremteni az innovációból a partnerekkel; a munkavállalóknak a 
szervezet tevékenységeibe való bevonásának ösztönzése, a csapatmunka és az 
együttműködés erősítése.

A hatékony IMS érdekében egy innovációs menedzser sokat tehet. Egy nemzetközi 
kutatás szerint a jó innovációs menedzsernek az alábbi kompetenciákkal, 
ismeretekkel és készségekkel kell rendelkeznie (az innovációs folyamat három 
szakaszra van osztva: tervezés, megvalósítás és értékelés):

Ötletek

Innovációs 
folyamatok

Értékelés

Fejleszttés

Tervezés

Innovációs
eredmény(ek)
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Kompetenciaterület és az
innovációs folyamat szakasza

Az innovációs menedzser fő jellemzői a 
vizsgált országokban végzett felmérés 
szerint

1. TERVEZÉS (Ötletgenerálás, ötletmenedzsment, az innovációs folyamat 
tervezése)
Az innovációs menedzser 
kompetenciái

• Kreativitás                         
• Stratégiai gondolkodás              
•  Célkitűzések állításának képessége

Az innovációs menedzser tudása •  Az üzletben és technológiában 
meglévő és megjelenő új trendek 
ismerete 

•  Innovációs projektek kidolgozási 
módjának ismerete                         

•  Innovációs stratégiák ismerete 
Az innovációs menedzser készségei •  Ötletgenerálás és a megszokottól 

való eltérő gondolkodás                                      
•  A szervezeten belül generált ötletek 

támogatása                     
•  A technológiában és az üzletben 

megjelenő trendek megértése, 
felismerése             

2. Megvalósítás (megvalósítás, jogvédelem, hasznosítás, marketing)
Az innovációs menedzser 
kompetenciái

•  Döntéshozatal és felelősségvállalás          
•  Problémamegoldás                                           
•  Kommunikáció

Az innovációs menedzser tudása •  Tudás az emberek és források 
koordinálásáról 

•  Vezetői technikák ismerete                                     
•  Motivációs eszközök ismerete                         

Az innovációs menedzser készségei •  Innovációs projektek megvalósítása                           
•  A stratégia megvalósítása                
•  A kutatási eredmények alkalmazása 

új termékeknél/szolgáltatásoknál    
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3. ÉRTÉKELÉS (Értékelés és fejlesztés)
Az innovációs menedzser 
kompetenciái

•  Következetesség                         
•  Objektivitás                         
•  Lényeglátás

Az innovációs menedzser tudása •  Az innováció piacraviteli 
lehetőségeinek ismerete                                 

•  Az értékelési technikák ismerete                                              
•  Kvantitatív és kvalitatív technikák és 

eszközök ismerete
Az innovációs menedzser készségei •  Az innovációnak az üzleti életre 

gyakorolt hatásának monitorozása            
•  A projektek előrehaladásának 

figyelemmel kísérése
•  Az innovációs folyamatok 

reális értékelési rendszerének 
meghatározása

Források: Babes-Bolyai University (Innome project: 2015.-1-HU-KA202-13551) General Report; 
Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése a Versenyképesség Érdekében; 2016; p. 13

1.6. Innovációmenedzsment szabványok
A szabvány olyan dokumentum, amely tevékenységekre, vagy azok eredményére 
alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz. Fontos 
jellemzője, hogy közmegegyezéssel hozzák létre, és elismert testületnek kell 
jóváhagynia. Az elismert testületek különböző szintűek. Így van nemzeti, európai 
és nemzetközi testület. Nyilvánvaló, hogy a legmagasabb színtű testület az ISO.

A szabványokat - így természetesen az ISO szabványokat is - sok, nagy tudással 
és jelentős tapasztalattal bíró szakember hozza létre. Így ezek jelentős 
tudást integráló olyan szellemi termékek, amelyeket a szerzői jog véd. Ebből 
következik, hogy ezeket csakis azok alkalmazhatják, akik erre jogot szereznek. Az 
alkalmazási jogot a szabvány megvásárlásával lehet megszerezni. A szabványok 
megvásárolhatók a jóváhagyó testületnél és a nemzeti szabványügyi testületeknél.

1.6.1. CEN/TS 16555 szabványcsalád

Az Európai Szabványügyi Bizottság az innováció irányításának 
keretrendszere érdekében kidolgozta és közzétette a CEN/TS 16555 7 
szabványból álló “Innovációmenedzsment”elnevezésű szabványcsaládot. Az 
“Innovációmenedzsment” alkalmazása, mint bármely szabvány alkalmazása, 
nem kötelező, de hasznos és praktikus.
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Ennek a szabványcsaládnak a fő célja, hogy útmutatást adjon a szervezeteknek 
egy innovációmenedzsment rendszer bevezetéséhez, fejlesztéséhez és 
fenntartásához. 

Nagyon fontos jellemzője ennek a szabványnak, hogy nem minősítési 
célt szolgál, és a fordításoktól és honosításoktól függetlenül a szabvány a 
CEN/CENELEK valamennyi tagországában alkalmazható. 

És végül, de nem utolsó sorban „az ismertetett innovációirányítási rendszer a PDCA 
(plan-do-check-act: tervezd-csináld-ellenőrizd-cselekedj) struktúráját követi. 
Így integrálható a szervezetben működő többi szabványosított üzletirányítási 
rendszerbe, pl. EN ISO 9001, EN ISO 14001, stb.” (Zs. Bulla, A. Kövesd, P. Kövesd, 
P. Maczuga, M. Marta, S. Racolta, A. Pantea, M. A. Zaharie, Cs. Mullik, V. Tóthné 
Borbély – Vállalati Innovációirányítási Rendszer Bevezetése a Versenyképesség 
Érdekében, Útmutató, p. 50.)

A CEN/TS 16555 szabványcsalád részei:

• CEN/TS 16555-1:2013 – Az innovációirányítási rendszer

•  CEN/TS 16555-2:2015 – Stratégiai információszerzés-irányítás

•  CEN/TS 16555-3:2015 – Innovációs gondolkodásmód

•  CEN/TS 16555-4:2015 – A szellemi tulajdonnal való gazdálkodás

•  CEN/TS 16555-5:2015 – Együttműködés-kezelés

•  CEN/TS 16555-6:2015 – Kreativitásirányítás

•  CEN/TS 16555-7:2015 – Az innovációirányítás értékelése

(CEN/TS 16555-1) röviden összefoglalja a szabványcsalád többi részt, és 
meghatározza azokat a fejlesztési területeket, amelyeket a vállalat vezetése és/
vagy alkalmazottai szükségesnek és megvalósíthatónak tartanak. A szabványhoz 
szükséges lépések közé tartozik a vállalatvezetés döntése az auditról, kérdőíves 
felmérés, strukturált interjúk a megfelelő kompetenciával rendelkező 
személyekkel, fókuszcsoportos megbeszélések, értékelő jelentés elkészítése 
és cselekvési terv készítése.  Ennek eredményeként a vállalat összeállíthatja a 
fejlesztési témákat és a projektjavaslatokat, majd kiválaszthatja a megvalósítandó 
javaslatokat. 
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1.6.2. ISO 56000 Innovációmenedzsment nemzetközi szabványcsalád

Annak érdekében, hogy a cégek és intézmények innovációs menedzsmentje 
a leghatékonyabb legyen és e hatékonyság érdekében legjobban tudjanak 
egymással kommunikálni, együttműködni az ISO (International Organisation for 
Standardisation) kifejlesztette az ISO 56000 Innovációmenedzsment nemzetközi 
szabványcsaládot.

A szabvány tehát olyan műszaki (technikai) dokumentum, amelynek 
tárgya műszaki, műszaki-gazdasági feladatok hatékony megoldása. 
Vonatkozhat termékre, technológiára, eljárásra vagy szolgáltatásra.

Az ISO szabványok kifejlesztésének egyik kulcsterületét a menedzsment 
szabványok képezik. Ilyenek: 

• az ISO 9000 Minőségmenedzsment rendszer, 
• ISO 14000 Környezeti menedzsment rendszer,
• az ISO/TS 16949 Autóipari minőségmenedzsment rendszer, stb. szabványok. 

Számos szervezet több menedzsment szabványt is alkalmaz, és ezeket sokszor 
integrálják.  

Néhány évvel ezelőtt az ISO megkezdte a 9 elemből álló ISO 56000 innovációs 
menedzsment szabvány széria kifejlesztését is. A széria 9 eleméből 5-öt 
már kibocsájtottak, 4 fejlesztés alatt áll. A szabvány szériát úgy fejlesztik, 
hogy a szervezetben más menedzsment szabványokkal integrálható legyen. 
Ennek biztosításának fontos eszköze a még fejlesztés alatt álló „ISO 56000 
Innovációmenedzsment — Innovációmenedzsment rendszer — Követelmények” 
szabvány.

Ezek hiányában a folyamat 
hatékonysága nagymértékben 
csökken. 

“ISO 56000-2020 
Innovációmenedzsment – Alapok 
és szótár” szabvány amellett, 
hogy minden szabvány alkalmazó 
számára tisztázza az alapokat és a 
szakmai kifejezéseket megalapozza a 
szervezetek közötti együttműködést, 
illetve kommunikációt.

Az együttműködés feltételei: 

hatékonykommunikáció

azonos fogalom értelmezés

‘egy szakmai nyel-vet beszéljenek’
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Az “ISO 56003-2019 Innovációmenedzsment - Az innovációs partnerség eszközei 
és módszerei — Útmutató” szabvány pedig útmutatást nyújt a szervezetek 
innováció célú együttműködéséhez.
A széria többi szabványa útmutatást nyújt, vagy fog nyújtani az innovációs 
folyamat legfontosabb lépéseinek menedzselésére, egészen pontosan: 

• magára az innovációs menedzsment rendszer megvalósítására
• a menedzsment értékelésére, 
• a szellemi tulajdon menedzsmentre
• stratégiai információszerzés-menedzsment, az ötletmenedzsmentre  
• az innovációs műveletek mérésére

Az ISO 56000 szabvány részei:

SOROZATSZÁM SZABVÁNY NEVE
ISO 56000-2020 Innovációmenedzsment – Alapok és szótár  
ISO 56001 (fejlesztés alatt) * Innovációmenedzsment — 

Innovációmenedzsment rendszer — 
Követelmények. Az irányítási rendszerek 
szabványaira (MSS) fog épülni.

ISO 56002-2019 Innovációmenedzsment — 
Innovációmenedzsment rendszer — 
Útmutató

ISO 56003-2019 ISO 56003-2019 Innovációmenedzsment 
— Az innovációs partnerség eszközei és 
módszerei — Útmutató

ISO 56004-2019 ISO 56004-2019 Innovációmenedzsment 
Értékelés — Útmutató

ISO 56005-2020 ISO 56005-2020 Innovációmenedzsment — 
Eszközök és módszerek a szellemi tulajdon 
menedzseléséhez — Útmutató

ISO 56006 (fejlesztés alatt) Innovációmenedzsment — Eszközök és 
módszerek Stratégiai információszerzés-
menedzsmenthez — Útmutató

ISO 56007 (fejlesztés alatt) Innovációmenedzsment — Eszközök és 
módszerek az ötletmenedzsmenthez — 
Útmutató

ISO 56008 (fejlesztés alatt) Innovációmenedzsment - Eszközök és 
módszerek az az innovációs működés 
méréséhez — Útmutató

* (fejlesztés alatt) azt jelenti, hogy a szabvány még nem készült el teljesen
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A szabványcsalád egyes részeinek tartalma a következő:

ISO 56000-2020 Innovációmenedzsment – Alapok és szótár:

„Ez a dokumentum az innovációmenedzsment fogalmait, alapfogalmait és 
alapelveit, valamint annak szisztematikus végrehajtását ismerteti. Alkalmazható:

a. az innovációmenedzsment rendszert bevezető vagy 
innovációmenedzsment értékelést végző szervezetre;

b. olyan szervezetekre, amelyeknek javítaniuk kell az innovációs 
tevékenységek hatékony irányításának képességét;

c. felhasználókra, ügyfelekre és más érintett érdekelt felekre (pl. beszállítók, 
partnerek, finanszírozó szervezetek, befektetők, egyetemek és hatóságok), 
akik a szervezet innovációs képességeibe vetett bizalmat keresik;

d. szervezetekre és érdekelt felekre, akik az innovációmenedzsmentben 
használt fogalmai közös megértése révén igyekeznek javítani a 
kommunikációt;

e. az innovációmenedzsmenttel és innovációmenedzsment rendszerekkel 
kapcsolatos képzést, értékelést vagy tanácsadást nyújtó szolgáltatókra;

f.  az innováció-menedzsment és a kapcsolódó szabványok fejlesztőire.”  
[ISO 56000:2020 (E), p.1.]

ISO 56002-2019 Innovációmenedzsment — Innovációmenedzsment rendszer — 
Útmutató: 

„Ez a dokumentum útmutatást nyújt az innovációmenedzsment rendszer 
létrehozásához, bevezetéséhez, fenntartásához és folyamatos fejlesztéséhez 
szervezeteknél. Alkalmazható:

a. azokra a szervezetekre, amelyek tartós sikerre törekszenek azáltal, hogy 
fejlesztik és bizonyítsák, hogy képesek hatékonyan irányítani innovációs 
tevékenységeiket a kívánt eredmények elérése érdekében.;

b. felhasználók, ügyfelek és más érdekelt felek számára, akik a szervezet 
innovációs képességeibe vetett bizalmat keresik.;

c. olyan szervezetek és érdekelt felek számára, amelyek a kommunikáció 
javítására törekszenek annak közös megértése révén, hogy mi alkotja az 
innovációmenedzsment rendszert;

d. innovációmenedzsment- és innovációmenedzsment rendszerekkel 
kapcsolatos képzést, értékelést vagy tanácsadást nyújtó szolgáltatókra;

e. a politikai döntéshozók számára, akik a szervezetek innovációs képességeit 
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és versenyképességét, valamint a társadalom fejlődését célzó támogatási 
programok nagyobb hatékonyságát célozzák meg.” [ISO 56002:2019 (E), 
p.1.]

ISO 56003-2019 Innovációmenedzsment — Az innovációs partnerség eszközei 
és módszerei — Útmutató:

„Ez a dokumentum iránymutatást nyújt az innovációs partnerségekhez. Ismerteti 
az innovációs partnerség keretrendszerét (lásd a 4-8. szakaszt) és a megfelelő 
eszközmintákat (lásd az A. melléklettől az E. mellékletig)

 
 annak eldöntésére, hogy innovációs partnerséget kívánnak-e kötni,

 
 a partnerek azonosításához, értékeléséhez és kiválasztásához,

 
 hogy összehangolja a partnerség értékfelfogását és kihívásait,

 
 a partnerek interakcióinak kezelésére.” [ISO 56003:2019 (E), p.1.]

ISO 56004-2019 Innovációmenedzsment — Útmutató (Innovációmenedzsment 
Értékelés):

„Ez a dokumentum segít a felhasználónak megérteni, hogy miért hasznos az 
innovációmenedzsment értékelés elvégzése, mit kell értékelni, hogyan kell 
elvégezni, és így maximalizálni az ebből származó előnyöket, amelyek általánosan 
alkalmazhatóak:

 
 az innovációs tevékenységükben tartós sikerre törekvő szervezetekre;

 
 innovációmenedzsment értékeléseket végzőkre;

 
 olyan felhasználók és más érdekelt felek számára (pl. ügyfelek, beszállítók, 
partnerek, finanszírozó szervezetek, egyetemek és hatóságok), akik 
bizalmat keresnek a szervezet azon képességében, hogy hatékonyan 
tudja kezelni az innovációt;

 
 olyan érdekelt felek számára, akik az innovációmenedzsment (IM) közös 
értelmezésén keresztül a kommunikáció javítására törekszenek egy 
értékelésen keresztül;

 
 IM-képzést, -értékelést vagy -tanácsadást nyújtó szervezetek számára;

 
 a kapcsolódó szabványok fejlesztőinek;

 
 az innovációmenedzsment értékeléssel kapcsolatos kutatások iránt 
érdeklődő akadémikusok.” [ISO/TR 56004:2019 (E), p.1]
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ISO 56005-2020 Innovációmenedzsment — Eszközök és módszerek a szellemi 
tulajdon menedzseléséhez — Útmutató:

„A szellemi tulajdon hatékony kezelése kulcsfontosságú az innovációs folyamat 
támogatásához, elengedhetetlen a szervezetek növekedéséhez és védelméhez, 
valamint a versenyképességük motorja.
Ez a dokumentum iránymutatásokat javasol a szellemi tulajdon (IP) védelem 
innovációmenedzsmentben betöltött szerepének támogatására. Célja, hogy 
a szellemi tulajdon stratégiai és operatív szintű kezelésével kapcsolatban a 
következő kérdésekkel foglalkozzon:

 
 IP stratégia létrehozása az innováció támogatására egy szervezetben;
 
 A szellemi tulajdonjogok szisztematikus kezelésének kialakítása az 

innovációs folyamatokon belül;
 
 következetes IP eszközök és módszerek alkalmazása a hatékony IP 

menedzsment támogatására.
Ez a dokumentum bármilyen típusú innovációs tevékenységhez és 
kezdeményezéshez használható.” [ISO 56002:2019 (E), p.1.]

Az egyes szabványokról részletesebb ismertetés található az ISO 
honlapján, azonban a teljes szabványok csak megvásárlás esetén 
ismerhetők meg. A szabvány részletes megismerése és alkalmazása tehát 
pénzbe kerül, de ez a költség elhanyagolható egy versenyképességét 
magtartani, illetve növelni kívánó szervezet innovációs költségeihez 
képest.

1.7. Az innováció finanszírozása

Mint arról már az előzőekben volt szó, az innováció finanszírozása mindig 
kockázatos tevékenység! Az innovációs folyamatnak ugyanis mindig vannak 
költségei, de egyáltalán nem biztos, hogy folyamat eredményeképpen létrejött 
innováció egyáltalán bevétel, és/vagy üzleti eredmény növekményt okoz, illetve, 
hogy a megvalósuló bevétel fedezi-e az innovációs költségeket.
Nem beszélve arról, hogy az innovációk egy része el sem jut addig, hogy árbevételt 
eredményezhetne. Ugyanis az innovációs folyamat egy pontján kiderülhet, hogy

• a tervezett fejlesztés műszaki vagy egyéb okok miatt nem megvalósítható, 
vagy

• az innováció folyamán létrehozandó termékre, vagy szolgáltatásra nincs 
piaci igény, vagy a várható piaci bevétel kisebb annál, mint az innováció 
költsége, illetve a időközben új, - esetleg olcsóbb, vagy jobb - versenyképes 
termék jelent meg a piacon, vagy
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• az innovációs folyamat finanszírozásara nem áll elegendő pénz rendelkezésre.

Az innovációs folyamatot a fenti okok felmerülése esetén le kell állítani. Ilyen 
esetekben nyilvánvaló, hogy a megvalósított folyamatrész során keletkezett 
költségek sohasem fognak megtérülni.

Vannak azonban olyan esetek, amikor az innováció költsége és vele kockázata nem 
is tudatosul. Az egyik ilyen tipikus eset, az olyan kezdő vállalkozók, vagy vállalkozást 
tervező emberek esete, akik olyan terméket, vagy szolgáltatást fejlesztenek, amelyhez 
szinte kizárólag saját tudásukat, kreatívitásukat használják fel. Ilyenek pl. az új mobil 
app-ok fejlesztőinek egy része. Ők a fejlesztést és a piaci bevezetést szolgáló egyéb 
tevékenységet maguk végzik. Ehhez többnyire jelentős időráfordításra van szükség, 
amiért a fejlesztő nem kap pénzt. Viszont ez idő alatt esetleg díjazás ellenében 
munkát vállalhatna. A valóság az, hogy a fejlesztőnek a fejlesztés idő tartama alatt 
is megvannak a létfenntartási és egyéb költségei, amelyeket vagy a már meglévő 
tartalékaiból, vagy a család támogatásból tud biztosítani. Így az innováció valós 
költségeit saját tartalékaiból vagy a család segítségéből fedezi, miközben nem keresi 
meg azt a pénzt, amelyet egyébként másnak dolgozva megkereshetne.
A másik tipikus eset elsősorban olyan KKV-knál fordul elő, amelyekben nem is 
tudatosul, hogy innovációs tevékenységet végeznek. Az a helyzet ugyanis az, hogy 
a technika és piac folyamatosan változik. Ehhez a változáshoz, ha életben akarnak 
maradni esetleg növekedni is akarnak, a vállalkozásoknak alkalmazkodniuk kell. 
Ez az alkalmazkodási kényszer a legtöbb esetben csakis innovációval valósítható 
meg. Viszont a KKV-k jelentős részénél ez az alkalmazkodási kényszer annyira a 
mindennapi üzleti élet részévé vált, hogy nem is tudatosul bennük, hogy mindennapi 
tevékenységük egy része innováció. Így nem is tudatosulhat bennük, hogy ennek 
költségei vannak. Pedig vannak költségei, de ezt a különböző más tevékenységek 
költségei között számolják el.

Külön kell szólnunk a szociális innovációról. Az ezek során létrejött innovációs eredmény 
többségében egyáltalán nem eredményez árbevételt, vagy csak a költségeknél jóval 
kisebb árbevételt eredményez. A szociális innováció eredménye ugyanis pénzben 
közvetlenül általában nem mérhető, hanem a szociális körülményekben - pl. élet 
minőség, egészség javítás, nyomor csökkentés, stb. - javulásában jelentkező 
eredményt hoz létre.

1.7.1 Finanszírozás

Ahogy fentebb is láthattuk, hogy az innovációnak mindig van költsége és kockázata. 
Ha van költség azt nyilvánvalóan finanszírozni kell. Az innováció finanszírozását 
alapvetően két csoportra oszthatjuk; saját finanszírozás és idegen finanszírozás. 
Megjegyezzük azonban, hogy tisztán idegen finanszírozás igen ritka- Az idegen 
finanszírozók ugyanis szinte mindig megkövetelik a részbeni saját finanszírozást. 
Ennek főként az az oka, hogy az idegen finanszírozók nem kívánják az innováció 
teljes kockázatát magukra vállalni, hanem azt kívánják, hogy az innovátor viselje a 
kockázat egy részét.
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A részbeni idegen finanszírozásra látszólag igen sokféle lehetőség áll rendelkezésre. 
A kép azonban csalóka, ugyanis a külső finanszírozók a finanszírozandó 
innovációk, illetve innovátorok megválasztásánál meglehetősen válogatósak. A 
bankok pl. megkövetelik, hogy a hiteligénylő cég hitelképes legyen, beleértve a 
megfelelő biztosíték rendelkezésre állását. A pályázati forrásokat csak igen éles 
versenyben lehet elérni, és csakis olyan innovációkkal, amelyek megfelelnek a 
pályázati kiírásnak. 

Ráadásul pályázni csak egyes időpontokban lehet. Ami azt jelenti, hogy pályázati 
esetén egy innovációs folyamat megkezdésére éveket kell várni. Emiatt esetleg 
az innováció tárgya már a pályázat kiírása előtt műszakilag és/vagy üzletileg 
elavul. Nem beszélve arról, hogy amennyiben megvárjuk a megfelelő pályázati 
kiírást, egyáltalán nem biztos, hogy elnyerjük a pályázati forrást.

Az üzleti angyalok és a kockázati tőke befektetők akkor szállnak be az innovációs 
projekt finanszírozásába, ha értékelésük szerint nagy az esélye annak, hogy néhány 
év múlva a banki kamatoknál jóval magasabb haszonnal tudnak befektetésükből 
kiszállni. (Befektetéskor megszerezett üzletrészeiket vagy részvényeiket eladni.)

A külső finanszírozás fontos jellemzője, hogy mikor és milyen részletekben 
bocsájtja rendelkezésre a finanszírozási összeget. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az 
innovációs költségek, illetve fizetési kötelezettségek az innovációs folyamat során 
folyamatosan - de természetesen többnyire nem egyenletesen - keletkeznek. Így, 
ha a folyamat elején részben, vagy egészében megkapjuk a külső finanszírozást, 
akkor összeg innovációra még fel nem használt részét a vállalkozás üzleti 
folyamatainak más részére is felhasználhatjuk (persze ilyenkor ezt vissza kell 
pótolni az innovációs folyamatba). Vannak olyan esetek is, amikor az innovációs 
folyamat első szakaszát a külső finanszírozó finanszírozza ugyan, de a végső 
szakasz előfinanszírozását nekünk kell biztosítani. Ilyenkor a végső szakasz 
költségeit a projekt ellenőrzése után utólag fizetik meg részünkre. Problémát 
jelenthet, hogy számos esetben a projekt befejezése és a projekt ellenőrzése, 
elfogadása illetve az elfogadást követő záró kifizetés között hosszabb idő is 
eltelhet. Ráadásul gyakran előfordul, hogy projekt költségei közül nem mindent 
találnak az ellenőrzéskor elfogadhatónak, és ezért zárókifizetéskor kevesebb 
pénzt kapunk, mint amennyit a projekt elfogadott költségvetése alapján 
elköltöttünk.

Az innovációs folyamat finanszírozásának fontos jellemzője, hogy a 
folyamat első részét az innovátornak kell finanszíroznia. Társfinanszírozó 
csak akkor hajlandó - ha egyáltalán talál az innovátor olyan 
társfinanszírozót, aki hajlandó a folyamat finanszírozásába részt venni - 
ha már látja az innováció tervezett eredményét és folyamatát. Innovációs 
ötletet - kivéve időnként a közösségi finanszírozókat - nem finanszíroz 
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senki, bármilyen korszakalkotó legyen is az az innovátor szerint!

1.7.2. Innováció finanszírozásának fajtái

Az alábbiakban tájékoztató jelleggel összefoglaljuk az innováció főbb finanszírozási 
formáit. Megjegyezzük, hogy a vállalkozások számára a választék csak látszólag 
nagy. A valóságban számos vállalkozás számára alig van, vagy nincs is megfelelő 
finanszírozási forma. Az elérhető finanszírozási formák igénybevételi lehetősége 
ráadásul nagymértékben függ a finanszírozó é a finanszírozást igénybevevő 
között esetleg létrejövő szerződés feltételeitől. Ahogy a közmondás tartja: az 
ördög a részletekben van.

1.7.2.1. Kezdő vállalkozások innovációjának finanszírozása

Leírás
Számos innovációs folyamat ötletből indul ki. Valakinek van egy ötlete, amelyet 
meg szeretne valósítani és értékesíteni szeretne. Az ötlettől a megvalósulásig 
tartó folyamat azonban általában hosszú, és a folyamat elején keletkező 
költségek finanszírozásába (kivételt képeznek esetleg a közösségi finanszírozók) 
semelyik finanszírozással üzletszerűen foglalkozó intézmény nem akar beszállni. 
Így marad maga az ötlet gazdája, az innovátor. Esetleg besegíthet a család és a 
barátok. Ők pénzt kölcsön vagy ajándékba adhatnak, esetleg közösen gazdasági 
társaságot alapíthatnak. Természetesen a kölcsönt illene visszafizetni, ha van 
miből.

Kockázatviselés
• Szinte mindig kizárólag az innovátor
• Családi/baráti kölcsön esetén - ha az innovációs folyamat elakad, és az 

innovátor nem tudja törleszteni az adósságát - megoszlik az innovátor és a 
kölcsön adók között. 

Előny és hátrány
Mivel sokszor ez az egyetlen lehetőség, nem értelmezhető.

1.7.2.2. Vállalkozások saját finanszírozása

Leírás
Számos vállalkozás rendelkezik annyi anyagi erőforrással, hogy az innovációs 
folyamat egy részét, vagy jobb esetben egészét finanszírozni tudja. Ez a 
finanszírozás lehet rejtett, amikor a vállalat nem akar költségeinek könyvelésével 
külön foglalkozni, vagy nincs is tisztában azzal, hogy innovációs folyamat 
megvalósítása folyik nála. Lehet továbbá elkülönített, amikoris az innováció 
sikere esetén a költségeket aktiválják, majd évek alatt értékcsökkenési leírásként 
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elszámolják.

Kockázatviselés
Kizárólag a vállalkozás

Előny 
• Bármikor megkezdhető.
• Sokkal kevesebb az adminisztrációs kötelezettség, mint más finanszírozási 

megoldásoknál.
• A folyamat optimális gyorsasággal megvalósítható.

Hátrány
• Nem biztos, hogy elég lesz az anyagi forrás az innovációs folyamat teljes 

finanszírozására.
• A vállalkozás más tevékenységeinek finanszírozásában problémát (hiányt) 

okozhat.

1.7.2.3. Bankhitel

Leírás
A bank, hitelt ad a vállalkozásnak, amelyet a szerződésben meghatározott idő 
alatt. A kamatokkal és bankköltséggel növelve kell visszafizetni.

Kockázatviselés
 Kizárólag a hitelfelvevő

Előny:
• A hitelezés folyamatos. A hitel felvételt bármikor meg lehet próbálni.
• Számos bank van. Ha az egyik nem nyújt a vállalkozás számára hitelt, egy 

másik még adhat.
• A hitelfeltételek bankonként változnak. Ki lehet választani azt a bankot, amely 

a hitelt a legkedvezőbb feltételekkel nyújtja.
• Időnként innovációs célra kedvezményes kamatozású hitelek is rendelkezésre 

állnak.
• A hitelező bank a vállalkozás életébe nem szól bele.

Hátrány:
• Csak hitelképes vállalkozás számára elérhető. Így kezdő, vagy fiatal vállalkozás 

számára többnyire nem elérhető. 
• A hitelfelvevőnek megfelelő biztosítékot kell nyújtania.
• A kamat sok esetben változhat.
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1.7.2.4. Üzleti angyal befektetés

Leírás
Nevével ellentétben nem angyal, hanem üzleti befektető, aki viszonylag kis 
befektetéseket, és nagyobb kockázatot vállal. Az üzleti angyal többnyire tőke 
emeléssel kisebbségi tulajdont szerez a vállalkozásban. Célja az, hogy az 
innováció sikere esetén évek múlva nagy haszonnal tudja eladni üzletrészét, 
vagy részvényeit.

Kockázatviselés
Az üzletrész vagy részvény tulajdonlás arányában az üzleti angyal, illetve a 
vállalkozás között megoszlik.

Előny:

• A vállalkozásnak nem kell hitelképesnek lennie. Ezért olyan vállalkozások 
esetén is alkalmas lehet, amelyeknél a banki hitel szóba sem jöhet.

• A kezdő vállalkozásokat finanszírozza, ha nem is az innovációs folyamat 
legelejétől. 

Hátrány:
• Csak a folyamat kezdetét finanszírozza, de azt sem a legelejétől fogva.
• Még siker esetén sem biztos, hogy a folyamat további részének finanszírozása 

megoldható.

1.7.2.5. Kockázati tőkebefektetés

Leírás
A befektető többnyire tőke emeléssel kisebbségi tulajdont szerez a vállalkozásban. 
Célja az, hogy az innováció sikere esetén évek múlva nagy haszonnal tudja eladni 
üzletrészét, vagy részvényeit.

Kockázatviselés
Az üzletrész vagy részvény tulajdonlás arányában a kockázati tőkét befektető, 
illetve a vállalkozás között megoszlik.

Előny:
• A vállalkozásnak nem kell hitelképesnek lennie. Ezért olyan vállalkozások 

esetén is alkalmas lehet, amelyeknél a banki hitel szóba sem jöhet
• Számos kockázati tőke befektető van. Ha az adott innovációt megvalósítani 

kívánó cégbe az egyik nem kíván befektetni, egy másik még befektethet.
• Folyamatosan működnek, szinte mindig vannak olyanok, akikhez fordulni 

lehet.
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Hátrány:
• Válogatós. Olyan befektetéseket próbál kiválasztani, amelyek viszonylag kis 

kockázattal nagy hozamot biztosítanak számára. Ezért csak olyan innovációval 
érdemes hozzájuk fordulni, amelyek számos paramétere, jellemzője már 
ismert és akár működés közben is bemutatható. Nagyon fontos a jó üzleti terv 
és annak meggyőző előadása (gyakran 3-10 perc alatt). 

• Induló vállalkozás, vagy kezdetleges állapotban lévő innovációba nem fektet 
be.

• A befektető osztalékból és tulajdon eladásból származó hozam elvárásai 
jelentősen meghaladják a banki kamatokat.

• Beleszólhat a vállalkozás életében. (Ez azonban akár hasznos is lehet, ha a 
befektető segíteni tudja az innováció sikerét.)

1.7.2.6. Vissza nem térítendő támogatású innovációs pályázat

Leírás
Időnként az egyes kormányok és az Európai Unió (pl. Horizon Europe program) 
pályázatot írnak ki a pályázati feltételeknek megfelelő vállalkozások és 
intézmények, illetve azok konzorciumai számára. A nyertes projektek vissza nem 
térítendő támogatásba részesülnek. A támogatás többnyire nem fedezi a projekt 
összes költségét. Ezért önerő biztosítása szükséges.

Kockázatviselés
Megosztott. Az innovátor csak kockázata csak a saját erő mértékére terjed ki 
kivéve, ha valamilyen jelentős szabálytalanság miatt felbontják vele a szerződést.

Előny:
• A pályázónak nem kell hitelképesnek lennie.
• A támogatási összeget nem kell visszafizetni!
• Többnyire a támogatás jelentős részét előfinanszírozza.

Hátrány: 
Az egyik legkedvezőbb finanszírozási lehetőség, de számos hátránya is van!

• A megfelelő pályázatot viszonylag ritkán írják ki. Így az innovátornak sokszor 
éveket kell várnia arra, hogy a megfelelő pályázat kiírásra kerüljön. Ez idő alatt 
a tervezett innováció el is avulhat.

• Az innovációs folyamat esetleg felesleges időbeli elhúzására ösztönöz.
• Magyarországon általában jelentős saját erő szükséges. ennek meglétét már 

az első támogatási összeg kifizetéskor szükséges igazolni, pedig jelentős 
részének felhasználására sokkal később, esetleg évek múlva kerül sor.

• Számos vállalkozás nem felel meg a pályázati követelményeknek.
• Igen jelentős adminisztrációs kötelezettséggel jár.
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• A pályázat kidolgozása meglehetősen munkaidőigényes, és így költséges. Ha 
nem nyer a pályázat, ez kidobott pénz.

• Az innovációs folyamat utolsó szakaszát többnyire utófinanszírozza. Így ezt a 
szakaszt az innovátornak kell finanszíroznia. 

• Az utolsó szakasz költségeit fedező pénzéhez csak az általában hosszadalmas 
bírálati szakasz lezárása után jut hozzá.

• A bírálat során gyakran nem elszámolható tételekre bukkannak, és ezzel 
csökkentik a kifizetendő részt.

1.7.2.7. Részben vagy egészében visszatérítendő támogatású innovációs 
pályázat 

Leírás
Azzal a kivétellel, hogy a támogatást vissza kell fizetni, megegyezik a 1.7.2.6 Vissza 
nem térítendő támogatású innovációs pályázattal. Így valójában kamatmentes 
kölcsönnek is felfoghatjuk. Vannak olyan pályázatok, ahol bizonyos pályázati 
feltételek teljesülése esetén a visszafizetéstől részben, vagy teljesen eltekintenek. 

1.7.2.8. Közösségi finanszírozás

Leírás
Innovációs folyamatot végrehajtani kívánó magánszemély, vagy cég az 
Interneten meghirdeti az innovációs célt és a megvalósításához szükséges pénz 
becsült összegét. Ha a hirdetés eredményes, hatására a finanszírozók önkéntes 
csoportja összeadja a szükségesnek vélt összeget. A közösségi finanszírozás 
lehet befektetés vagy hitelalapú.

• Az ilyen finanszírozás törlesztésének egyik lehetősége, hogy az innovátor az 
innovációs folyamán létrehozott termékkel törleszt.

• A közösségi finanszírozását erre a célra létrehozott internetes portálok is 
segítik. 

• Az elmúlt évtizedben kialakuló és jelenleg is kialakulás alatt álló forma.

Kockázatviselés
A hitelezők, illetve befektetők

Előny:
• Megalapozottnak látszó, jó ötletek is finanszírozóra találhatnak. 
• Igen kis összeggel is válhat valaki (társ)finanszírozóvá.
• Viszonylag kis összeggel is lehet megosztott befektetési portfoliót létrehozni.

Hátrány:
• Nehéz ellenőrizni az innovációs ajánlat komolyságát, illetve az ajánlattevő 

megbízhatóságát. 
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1.7.2.9. Adomány célú közösségi finanszírozás

Leírás
Hasonló a 1.7.2.8. Közösségi finanszírozáshoz azzal a különbséggel, hogy a 
finanszírozók semmiféle ellenszolgáltatást nem várnak el. Így a finanszírozás 
adomány jellegű. Ennek megfelelően a célok is olyanok, amelyek megvalósulása 
esetén nem várható pénzben mérhető megtérülés, illetve haszon. Alkalmas lehet 
pl. kisebb szociális innovációk megvalósítására.

MEGJEGYZÉS Ennek az Útmutatónak írása közben az ISO 56 000 szabványcsalád 
egyes részeit bevezették, és így a CEN/TS 16 555 szabványcsalád egyes elemei 
visszavonásra kerültek. Ez az Útmutató hivatkozásokat tartalmaz mind a régebbi 
CEN/TS 16 555, mind az új ISO 56 000 szabványra.
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“Ha azt se tudod, hova mész, honnan veszed, hogy 
egyáltalán odaérsz majd?”

Basil S. Walsh
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2. Modul:  Menedzsment 

A második modulban a következő területek alapjaival ismerkedhetnek meg a 
tanulók:
 1. Üzletvezetés
 2. Minőségirányítás
 3. Kozkázatkezelés
 4. Projektmenedzsment
 5. Emberi erőforrás menedzsment az innovációs projektek   
  vonatkozásában

Az alfejezetekben a fentiek hatékony megvalósításához használható eszközök 
leírásait és a vonatkozó példákat találjuk.

Tanulási célok:

• az üzletvezetési gyakorlatokhoz szolgáló bevezetés megértése
• a KKV-k nyomon követendő és kezelendő paramétereinek megismerése, 

ideértve az innovációmenedzsment területét is.
• a KKV-k minőségirányításának megismerése 
• a KKV-k kockázatkezelésének megismerése
• az innovációs projektmenedzsment megismerése
• az üzletvezetés és az üzletvezetési eszközök alkalmazásának megismerése

Kompetenciák:

Üzletvezetési kompetenciák
• Vezetés
• Kockázatkezelés
• Minőségirányítás
• Innovációs gyakorlat fejlesztése

 

Projekt menedzsment kompetenciák
• Tervezés
• Célok kitűzése
• Kockázatkezelés
• Projekt menedzsment eszközök 

használata
• Innovációs projektekben résztvevő 

személyzet irányítása 
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2. Menedzsment
A menedzsment (magyarul: irányítás, kezelés, vezetés, gazdálkodás) minden 
vállalat egyik alaptevékenysége, amely számos folyamatot foglal magában.

2.1. Üzletvezetés
Az ‘Üzletvezetés’ kifejezés jelentése „a szervezeti munkatársak tevékenységeinek 
tervezése, szervezése, vezetése és ellenőrzése, valamint az összes többi szervezeti 
erőforrás felhasználása a kitűzött szervezeti célok elérése érdekében.’’

2.1.1. Az üzletvezetés szempontjai

Vezetés: Az üzleti vezetők a személyzetre gyakorolt befolyásukkal irányítják és 
teszik sikeressé a vállalkozást. A sikeres üzleti vezetők rendelkeznek bizonyos 
tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik számukra a vezetői szerep betöltését. 
Ezek a tulajdonságok a következők: 

1. Elkötelezettség; Elkötelezettség a szervezet üzleti céljainak megvalósítása 
iránt.

2. Példamutatás; Támogatást és útmutatást biztosítva példaképül 
szolgálnak a munkatársak számára. Céltudatosságuk, elkötelezettségük 
és optimizmusuk arra ösztönöz másokat, hogy bízzanak bennük, és velük 
együtt dolgozzanak a közös cél eléréséért.

3. Öntudatosság; Tisztában vannak személyes erősségeikkel, határaikkal 
és korlátaikkal. Kikérik a munkatársaik visszajelzését, és folyamatos 
fejlődésre törekszenek.

Az üzletvezetéssel kapcsolatos feladatok:

1. Célok tervezése és feladatok megszervezése a célok megvalósítása 
érdekében.

2. Munkatársak utasítása a feladatok elvégzésére és a csoporttevékenységek 
koordinálása.

3. A stratégiák végrehajtásának és az üzleti műveletek előrehaladásának 
nyomon követése.

4. A szervezetben felmerülő problémák azonosítása és elemzése, valamint 
megoldási javaslatok előterjesztése a problémás helyzetek orvoslására.

5. Stratégiák kidolgozása, végrehajtása, nyomon követése és értékelése a 
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zökkenőmentes üzleti működés érdekében.

6. A munkatársak teljesítményének ellenőrzése.

7. Konfliktusok kezelése és a csapatmunka ösztönzése.

8. A változások kezelése és az innováció előmozdítása.

Pénzgazdálkodás: A vállalkozások pénzügyeinek kezelése a pénzügyi források 
biztosítását, elosztását és ellenőrzését foglalja magában. A pénzgazdálkodás 
az egyik - ha nem a legfontosabb - része az üzletvezetésnek, mivel ez biztosítja 
a vállalkozás túlélőképességét és fejlődését. A pénzgazdálkodás konkrétan a 
következőket foglalja magában:

1. A vállalkozás tőkeszükségletének megbecslése.

2. Rövid és hosszú távú adósság-sajáttőke elemzés.

3. Finanszírozási források meghatározása (részvények, kötvények, kölcsönök, 
befektetések biztosítása stb.)

4. A vállalkozás befektetéseinek irányítása.

5. Pénz- és hitelügyletek kezelése

6. Nyereség kezelése (osztaléknyilatkozat és visszatartott nyereség).

A vállalkozás mikrogazdasági vonatkozásainak kezelése:  A kifejezés 
a vállalkozás „egyéni gazdasági döntéseket befolyásoló tényezőinek” 
kezelésére utal, vagyis röviden a kereslet, a kínálat és a munkaerő 
menedzselése. 

A vállalkozás makrogazdasági vonatkozásainak kezelése: A következők 
tanulmányozására utal:

1. Piaci növekedés

2. Infláció

3. Munkanélküliségi ráta

4. A szektor termelési mutatói

5. Nemzetközi kereskedelem

6. A fentieket befolyásoló stratégiák.
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Kamugisha (2017) szerint egy vállalkozás mikrogazdasági vonatkozásait a 
következő kérdések segítségével ismerhetjük meg:

Mit Mit termel/fog termelni a vállalkozás, figyelembe véve a 
rendelkezésre álló emberi, időbeli, technológiai és pénzügyi 
erőforrásokat is? Mi az, ami ugyanezekkel az erőforrásokkal 
külső forrásból beszerezhető?

Miért Milyen (társadalmi, piaci stb.) igényeket kíván kielégíteni a 
vállalkozás a termékével? Miért van szükség a rendelkezésre álló 
konkrét erőforrásokra?

Hogyan Hogyan fogja előállítani a vállalkozás a termékét? Hogyan fogja 
a vállalkozás megszerezni a termék előállításához szükséges 
erőforrásokat?

Kinek Kinek gyártja és forgalmazza a terméket a vállalkozás?
Mikor Mikor fogják a terméket előállítani? Mikor kerül a termék 

forgalomba? Mennyi ideig marad a piacon?  Mikor kerül a termék 
fogyasztásra? Mikor kell az erőforrásokkal takarékoskodni? 
Mikor kell beruházni?

Hol Hol fogják a terméket előállítani? Hol fogják forgalmazni a 
terméket? Hol fogják értékesíteni a terméket?

Ellenőrizze tudását! 1. feladat:

A fenti kérdések (mit, miért, hogyan…) értelmében

Ön szerint a termékük/szolgáltatásuk kielégíti a megcélzott igényeket? 
Melyek ezek az igények?

Mennyi ideig maradt a termékük/szolgáltatásuk a piacon anélkül, hogy 
bármilyen módon továbbfejlesztették vagy megváltoztatták volna?  

Ön szerint a termékük/szolgáltatásuk elérhetősége és piaci részesedése 
hozzájárul a szervezet eredményeihez/sikeréhez? 
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2.2. Vállalati minőségirányítás
A minőségirányítási stratégiák fontos eszköznek számítanak korunk rendkívül 
versenyorientált üzleti világban. A „minőségirányítás” többdimenziós fogalom, 
számos olyan gyakorlatot foglal magában, amelyek biztosítják a minőségi 
termékeket előállító, illetve a termékek és szolgáltatások kutatását, fejlesztését, 
javítását, előállítását és forgalmazását biztosító folyamatok és műveletek 
egyenletes minőségét.

Végső soron a  “minőség” kifejezés arra az elkötelezettségre utal, hogy a szervezet 
igyekszik a lehető legjobb termékeket/szolgáltatásokat nyújtani a fogyasztóknak. 
Olyan gyűjtőfogalomról van szó, amely a termék vagy szolgáltatás minőségét 
meghatározó tényezőket foglalja magában:

• A lehető legkevesebb hiba a tervezési fázisban

• A lehető legkevesebb hiba a gyártási fázisban

• A lehető legkevesebb hiba a fogyasztóhoz eljutó késztermékben/
szolgáltatásban.

• A lehető legkevesebb hiba a nyersanyagokban

• Kommunikációs lehetőségek a vevő számára

• Értékesítést követő támogatás

• Átláthatóság és őszinteség a termékek/szolgáltatások előnyeit illetően

A minőségirányítás iránti növekvő igény kielégítésére a TÜV, az ISO és a 
hozzájuk hasonló szervezetek minőségirányítási rendszereket (MIR) fejlesztettek 
ki, amelyek népszerűsége az elmúlt 20 évben ugrásszerűen megnőtt. 2021-re 
világszerte többszázezer szervezet szerzett ISO vagy TUV tanúsítványt.

A MIR előnyei:

• Növekvő piaci részesedés

• Növekvő export

• Növekvő értékesítés

• Növekvő profit

• Fokozott versenyképesség

• Az eljárások jobb rendszerezése

• A munkatársak növekvő tudatossága saját felelősségeiket illetően

• Költségcsökkentés
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• Rövidebb gyártási idő

• A termékek és szolgáltatások minőségének javulása

• A munkavállalók eredményeinek javulása a motiváció, az elégedettség, a 
csapatmunka és a kommunikáció terén.

• Fokozott vevői elégedettség

• Javuló kapcsolatok a beszállítókkal, munkatársakkal és érdekelt felekkel

• Javuló K+F és innovációs képességek

• Javuló kockázatkezelési képességek: a folyamatban lévő és előrelátható 
kockázatok folyamatos elemzése, proaktív intézkedések alkalmazása.

2.2.1. Mi a minőségirányítási gyakorlat?

Schniederjans és Schniederjans (2015) szerint a minőségirányítás két különböző, 
de egymással összefüggő területet ölel fel [Ketokivi és Schroeder 2004]:

1.  Műszaki minőségirányítás; a „műszaki minőségirányítási gyakorlat” 
kifejezés a minőségügyi szabványok bevezetésére, a folyamatirányítási 
gyakorlatok végrehajtására és olyan eszközök használatára utal, amelyek 
lehetővé teszik az említett szabványok követelményeinek való megfelelést.

2.  Társadalmi minőségirányítás; a „társadalmi minőségirányítási gyakorlat” 
kifejezés a munkavállalók irányítását, a személyzet és a beszállítók képzését, a 
csapatmunkát és a koordinációt lehetővé tévő gyakorlati megoldásokra utal. 
A társadalmi minőségirányítási gyakorlat a következőkben jelenik meg:

• Minőségügyi képzés; munkatársak képzése, mely képessé teszi őket a 
minőségirányítási feladatok elvégzésére. A minőségirányítási elvek és 
gyakorlatok megértése a munka hatékonyságának növeléséhez vezet.

• Funkciók közti együttműködés; a minőségirányítási tevékenységek 
összehangolása a vállalat valamennyi részlege között. Javítja a 
termelékenységet, a folyamatok tervezését és a különböző részlegek 
munkatársai közötti együttműködést.

• Hosszú távú kapcsolatok a beszállítói lánccal; a beszállítókkal való 
rendszeres információcsere és információ-megosztás. A beszállítói lánc 
szereplőivel való hosszú távú kapcsolatok olyan előnyökkel járnak, mint 
a hozzáférés a kiváló minőségű nyersanyagokhoz, a jobb árképzés és a 
piaci ismeretek bővülése.

2.2.2. Minőségirányítás és innovációmenedzsment

A minőségirányítási folyamatok képesek ösztönözni az innovációt. A 
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minőségirányítási gyakorlatok szisztematikus megközelítést teremtenek a 
következő lehetőségek kiaknázására:

• A kreatív ötletek kidolgozásához szükséges erőforrások és források 
azonosítása és felhasználása.

• Csoportok kialakítása különböző részlegekből érkező, eltérő 
szakértelemmel rendelkező munkatárakból a közös projektmunkákhoz.

• Együttműködés a beszállítói lánc szereplőivel, az érdekelt felekkel és a 
munkatársakkal: szakmai tapasztalatok és ötletek cseréje a minden fél 
számára előnyös új technológiák kifejlesztése érdekében.

A fentiek kombinálása a szisztematikus innovációmenedzsmenttel új/
továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások létrehozásához, jobban működő 
gyártási és beszállítói műveletekhez, hatékonyabb problémamegoldáshoz, 
képzettebb személyzethez és végső soron több sikerhez vezethet.

2.2.3. Minőségirányítási eszközök

Folyamatábra; a folyamatábrák egy adott munkafolyamatot írnak le lépésről-
lépésre, vizuális térképet alkotva. Algoritmusok leírására is használhatók. A 
folyamatábra a legalkalmasabb a tevékenységek pontos menetének bemutatására 
egy adott forgatókönyv, esemény, feladat, számlázási ügylet, dokumentációs 
folyamat, szervezeti elrendezés stb. során, és segíthet a vezetőségnek megtalálni 
a folyamat problémáit. 

START

BEMENETEK

VÉGE

FOLYAMATFOLYAMAT
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Ellenőrző táblázat; az ellenőrző táblázatok lehetővé teszik a tényadatokon 
alapuló hatékonyabb adatgyűjtést. A termékek, szolgáltatások vagy folyamatok 
teljes értékelése során bármikor alkalmazhatók. 

Példa  
MINŐSÉGELLENŐRZÉSI TÁBLÁZAT

Termék/Szolgáltatás:

Szakasz/Feladat:

Termék/Szolgáltatás ID:

Dátum:

Ellenőrzés száma:

Ellenőrizte:

HIBA TÍPUSA és OKA ELŐFORDULÁSOK SZÁMA ÖSSZESEN

Hétfő Kedd Szerda Csüt. Pént.

Hibapélda bejegyzés 1. 2 1 1 1 5

Hibapélda bejegyzés 2. 3 2 5

TELJES ÖSSZES 5 1 1 2 1 10

Ok-okozati ábra (Ishikawa diagram, ok-okozati elemzés, halszálka diagram); 
Az ilyen ábrán az adott probléma összes lehetséges oka rögzíthető. Gyakran 
csoportos brainstorming eredménye. 

Pareto diagram; A Pareto diagram az adott témához kapcsolódó adatok 
grafikus összegzése, mely segít a vezetőknek a problémák rangsorolásában és 
a megoldások megtalálásában. A diagramon az értékek az előfordulási arány 
szerint csökkenő sorrendben jelennek meg.  A lenti a példában az ügyfélszolgálati 
problémák mögötti okok közül a „képzés hiánya” fordul elő leggyakrabban, ezért 
a vállalatnak több erőforrást kellene befektetnie a személyzet képzésébe. 

Menedzsment-
Pénzügyek

Ellenőrzés-
Értékelés

Anyagok Technológia

1. Átadható  
termelési 
probléma

Folyamat
Emberi

erőforrásokKörnyezetKarbantartás

EU szabványok  

ismeretének hiánya

Helytelen háttéradatok 

nagy valószínűsége

Figyelő eszközök 

hiánya

Értékelő eszközök 

hiánya

(Túl) szigorú 

környezetvédelmi 

politika

Projekt menedzs-

ment tréning hiánya
Projekt menedzsment 

és átadható munkaterv 

hiánya

Szoftverfrissítés 

szükségessége
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Vezérlődiagram; A vezérlődiagram egy folyamat alakulását illusztrálja adott 
időszakra, vagyis bemutatja, mennyire stabil a folyamat, és hogy a megenge-
dett maximális és minimális értékek alapján megfelelően kézben van-e tartva. 
A vezérlődiagram jelezheti, ha a folyamatparamétereket módosítani kell az in-
gadozások megfelelő keretek közé szorításához. 
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Hisztogram; A hisztogram egy meghatározott érték változásait mutatja be adott 
időszakra (pl. ügyfélpanaszok számának havonkénti alakulása egy adott évben). 
A hisztogramok segítségével könnyen áttekinthetők a numerikus adatok, hogy 
értékelni lehessen az üzleti tevékenység valamely mutatójának hosszú távú 
változásait. 

Szóródási diagram; A szórási diagramot a minőségirányításban a változók közötti 
kapcsolatok szemléltetésére használják (pl. hogyan függ össze a gyártósoron 
dolgozók száma a hibás termékek számával.) Ha a diagram pontjai az X és Y 
tengelyen egyenletesen szórnak, az úgy értelmezhető, hogy a változók közt 
nincs összefüggés. A változók közti összefüggés mutathat pozitív korrelációt 
(a pontok által alkotott görbe felfelé irányul) vagy negatívat (az általuk alkotott 
görbe felfelé irányul). 
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2.3. Kockázatkezelés (Risk management, RM)
Széles körben elfogadott, hogy minden üzleti döntés bizonytalan környezetben 
születik (a bizonytalanság mértéke nyilván változó), és mindig kockázatot 
jelent. A kockázatkezelés az egyén vagy szervezet által végzett összes olyan 
tevékenységet magában foglalja, melyek célja a potenciális kockázatok/károk 
azonosítása és a megelőzésükre vagy ellenőrzésükre irányuló intézkedések 
végrehajtása. A kockázatkezelés abban a pillanatban megkezdődik, amikor az 
üzleti tervben egy üzleti ötletet megfogalmaznak, és az ötlet teljes életútja során 
folytatódik. A kockázatkezelés koncepcióját több évtizede kutatják és fejlesztik, 
és szisztematikus megközelítéseket dolgoztak ki, melyek a minőségirányítással 
együtt alkalmazhatók a kockázatok azonosítására és csökkentésére, valamint a 
termékminőség, a működési hatékonyság és a szervezet fenntarthatósága és 
túlélőképessége javítására. 

A kockázatkezelés előnyei 

• Javuló pénzügyi teljesítmény 
• Az erőforrások elosztásának javuló hatékonysága
• Javuló szolgáltatások és termékek
• Fokozódó ügyfél-elégedettség
• Biztosabb piaci pozíció, ahogy a szervezet egyre pontosabban képes előre 

jelezni a kihívásokat és egyre sikeresebb a leküzdésükben.
• Egyértelmű mutatók a sikeresség és a célok elérésének mérésére
• Világosabb célkitűzések és jövőkép

2.3.1. A kockázatkezelés dimenziói

Amikor a szervezet hosszú távú, sikeres kockázatkezelési modell megvalósítása 
mellett kötelezi el magát, a vezetőségnek tisztában kell lennie a kockázatkezelést 
meghatározó 3 fő tényezővel.

1. Struktúra; olyan RM-struktúrára utal, amely megkönnyíti a jelenlegi 
és potenciális kockázatok egyszerű azonosítását és elemzését. Ehhez 
különféle mechanizmusok (politikák, jelentési eljárások), kompetenciák 
és speciális technológiák szükségesek.

2. Irányítás; azokra a belső ellenőrzési és kommunikációs eljárásokra utal, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a szervezeten belül a személyzettől a 
vezetőségig mindenki megértse a kockázatkezelési folyamatban betöltött 
szerepét és felelősségét.

3. Folyamat; a kockázatok azonosítására és elemzésére szolgáló konkrét 
eljárásokra utal. Az eljárások során olyan eszközökre támaszkodnak, mint 
pl. a „kockázatértékelési nyomtatványok”, memorandumok, következetes 
kockázatértékelési eljárások beépítése stb.
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2.3.2. Kockázatkezelés lépésről lépésre 

1. lépés: Azonosítsuk az üzleti tevékenységek azon területeit, ahol kockázatok 
lehetnek jelen, mint pl.:

1. Emberi erőforrások: pl. képzés, kommunikáció stb. hiánya.

2. Meglévő technológiák: lehetséges hibák, megbízhatóság stb.

3. Verseny

4. Gyártási eljárások

5. A beszállítói lánc gyenge pontjai

6. Készletezés és leltár

7. Egyéb anyagi eszközök

2. lépés: Kockázatok hozzáadása a ‘Kockázatelemzési táblázathoz’.

1. Minőségi és mennyiségi értékek meghatározása minden egyes észlelt 
kockázathoz 

2. Felismert kockázatok valószínűségének elemzése

3. A kockázatok hatásának elemzése

4. A kockázatok lehetséges költségeinek kiszámítása

5. Felismert kockázatok csökkentésére, leküzdésére vagy megelőzésére 
irányuló stratégiák összegzése.

3. lépés: Kockázatok csökkentéséhez, megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges 
források biztosítása az elemzésének megfelelően.

4. lépés: Kockázatelemzés rendszeres felülvizsgálata, és szükség esetén frissítése.

2.3.3. A kockázatkezelés eszközei

•  Ok-okozati ábra (Ishikawa diagram, ok-okozati elemzés, halszálka dia-
gram): Használatának elve, hogy a kockázatot a gyökerénél kell kezelni, 
nem pedig a tüneteit kell orvosolni.

• SWOT elemzés (SWOT=Erősségek, Gyengeségek, Lehetőségek, 
Fenyegetések): Az elemzés célja a vállalkozás összes azonosított SWOT 
elemének felsorolása az általános üzleti stratégia, és ennek részeként a 
kockázatkezelés kialakításának első lépéseként. 
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SWOT elemzéshez használt táblázat (példa)

Erősségek

•	 A termékek/szolgáltatások folyamatos 
fejlesztésére való törekvés

•	 Speciális szervezeti egység az innovációs 
projektek kezelésére

•	 A munkatársak képzése a szervezeti kultúra 
része

Gyengeségek

•	 A szervezetnek nem mindig van tőkéje az 
innovációs befektetésekhez

Lehetőségek

•	 Elérhető uniós projektfinanszírozási 
rendszerek

•	 Innovációt/digitalizálást támogató nemzeti 
projektfinanszírozási rendszerek

•	 Online szemináriumok a személyzet 
projektmenedzsmenttel és innovációs 
projektekkel kapcsolatos képzésére.

Fenyegetések

•	 Verseny egy nagyobb szervezettel, 
amely több erőforrással rendelkezik az 
innovációhoz.

•	 COVID-19 lezárások

Kockázatnyilvántartás; A kockázatnyilvántartás az összes azonosított kockázatot 
felsorolja, és összefoglalja ezek hatásait, valamint a kezelésükre tervezett 
válaszlépéseket. 

Kockázatnyilvántartás (példa)

Kockázat Hatás

Kis/közepes/
jelentős

Rendelkezésre 
álló kezelési 
műveletek

Valószínűség

Alacsony/
közepes/

magas

Szükséges 
intézkedések

Ki csinálja?

Az innováció 
hiánya 

Projekt-fi-
nanszírozás 

hiánya

Magas -

Nincsenek 
innovációs 
projektek/
elmaradt 

műveletek

Innovációs 
eszközök 

használata a 
lehetőségek 

felkutatásának 
és kezelésének 

segítésére

Közepes

Munkatársak 
kijelölése 
az uniós 

finanszírozás 
felkutatására

Projekt-
menedzserek 
az innovációs 

projekt- 
csapatban

COVID-19 
lezárások

Magas -

Leállnak a PM 
műveletek

Eszközök 
digitalizálása, 

laptopok 
a projekt-

menedzserek 
számára

Közepes

Az összes 
eszköz és anyag 
digitalizálásának, 

folytatása, 
dokumentumok 

megosztása 
elektronikus 

platformokon….

Projekt-
menedzserek 
az innovációs 

projekt- 
csapatban, 

KKV vezetőség
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Valószínűség-hatás mátrix; Az eszköz segít a kockázatok rangsorolásában és 
a kockázatkezeléshez szükséges erőforrások elosztásában a meghatározott 
prioritásoknak megfelelően. A mátrix kombinálja a kockázatok valószínűségi és 
hatáspontszámait, hogy a kockázatokat a súlyosságuk alapján rangsorolhassa. A 
mátrix a kockázatnyilvántartással együtt használható.

Magas Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 2)

Elfogadhatatlan 
kockázat

(Magas - 3)

Elfogadhatatlan 
kockázat

(Szélsőséges - 5)

Közepes Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 1)

Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 2)

Elfogadhatatlan 
kockázat

(Magas - 3)

Alacsony Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 1)

Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 1)

Elfogadható 
kockázat

(Közepes - 2)

Előfordulás

/

Hatás

Alacsony Közepes Magas

2.4. Projektmenedzsment
‘’Mit jelent az, hogy projekt?’’

A „projekt” bizonyos tervezett célok elérésére irányuló cselekvéssorozat. A 
célokat „eredményeknek”, „kimeneteknek”, „előnyöknek” vagy „termékeknek” 
nevezzük. A projektcélokat meghatározott idő- és költségvetési keretek közt 
valósítjuk meg. Tervezésük során a következőket vesszük figyelembe:

• Minőség 
• Költségek
• Idő

Va
ló

sz
ín

űs
ég

Hatás
Kockázat súlyossága = valószínűség x hatás
Például:

Kockázat: Innovációs Projekt támogatás hiánya
Hatás: MAGAS   
Felmerülés valószínűsége: Közepes        Azaz: Kockázat súlyossága = Magas hatás x közepes valószínűség = elfogadhatatlan kockázat (3)

X
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A ‘projektmenedzsment’ kifejezés a szükséges készségek, ismeretek, módszerek, 
szakértelem és tapasztalat együttes alkalmazását jelenti abból a célból, 
hogy bizonyos projektcélokat bizonyos paramétereken belül elérjenek. A 
projektmenedzsment folyamatosan zajlik, a koncepció kialakításától a projekt 
életciklusának végéig.

A projektmenedzsment elemei

• A kihívás meghatározása: Miért van szükség a projektre? Milyen 
hiányosságot próbálunk áthidalni?

• A projekt követelményeinek meghatározása: Milyen erőforrásokra 
van szükség? Milyen minőségi követelményeket kell teljesítenie a 
projekttermékeknek? Mennyi ideig fog tartani a projekt és hogyan osztjuk 
be az időt?

• Források biztosítása: A forrásokat megszerezhetjük befektetőktől, belső 
erőforrásokból, uniós és nemzeti programokon keresztül stb.

• Projektterv kidolgozása.
• A projekt kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak (KPI-k) kidolgozása.
• Az előrehaladás nyomon követése: felülvizsgálatok elvégzése, a 

változásokhoz való alkalmazkodás, kiigazítások stb.
• Költségvetés kezelése
• Jelentéstétel az érdekelt felek, a vezetőség, a nemzeti és uniós szervek, a 

beruházó stb. felé.
• Az eredmények véglegesítése és a projekt lezárása

2.4.1 Projektmenedzsment ciklus

1. szakasz: Koncepció kialakítása és tervezés

1. Probléma, lehetőség vagy hiányosság azonosítása a vállalkozásban és/
vagy a piacon.

2. Ötletek gyűjtése a lehetőségek kihasználására, a problémák megoldására 
és a hiányosságok áthidalására.

3. Döntés a projekt céljairól és eredményeiről, amelyek segítenek a fentiek 
megvalósításában.

4. A projekt érdekeltjeinek és célcsoportjainak meghatározása (KINEK szól a 
projekt?).

5. Projektcélok és projekttermékek megvalósíthatóságának értékelése.

6. A fentiekről szóló összefoglaló elkészítése.

7. Becsült költségvetés elkészítése: Mennyibe fog kerülni a projekttermékek 
kifejlesztése? Szükség lesz-e utazásra? Hány munkaórát szánunk az egyes 
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tevékenységekre?

8. Kockázatelemzés.

9. Gantt-diagram elkészítése.

10. Munkatársak hozzárendelése a konkrét feladatokhoz, a tapasztalatuknak 
megfelelően.

11. A projekt kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak meghatározása (KPI).

12. A projektjavaslat (pályázat) elkészítése: a javaslat tartalmazza az 
összes olyan leírást, amely segít a befektetőknek, vezetőknek, érdekelt 
feleknek, nemzeti és uniós szerveknek stb. hogy a projekt célját megértve 
jóváhagyják és finanszírozzák a végrehajtást. A projektjavaslatnak meg 
kell válaszolni a „KI?, MIT?, KINEK?, HOGYAN?, MIKOR?, HOL?, MENNYI?” 
kérdéseket.

13. A projektjavaslat benyújtása jóváhagyásra.

2. szakasz: Végrehajtás/Kivitelezés

1. Projektmenedzsment platform felállítása.

2. Projektmenedzsment kézikönyv készítése.

3. Résztvevők közötti kommunikáció kezdeményezése.

4. Nyitóértekezlet: a projektcsapat összeül, hogy megvitassa és bemutassa 
a célkitűzéseket, a teljesítendő feladatokat és a mérföldköveket. 

5. A feladatok elvégzése a megállapodás szerint.

6. A minőség és az előrehaladás nyomon követése a KPI-k segítségével.

7. Felülvizsgálatok elvégzése megállapított időközönként.

8. Az előrehaladási jelentések elkészítése és benyújtása megállapított 
időközönként.

9. Megbeszélt időközönként (hetente, havonta stb.) értekezletek szervezése.

3. szakasz: Befejezés és lezárás

1. A projekt megvalósításának elemzése; A célok időben teljesültek? 
Felmerültek komoly problémák? Minden problémát megoldottak? 
Mennyire sikerült jól kezelni a költségvetést?

2. A projektcsapat teljesítményének elemzése; Mennyire jól kommunikáltak 
a résztvevők? Mennyire jól koordinálta a csapat a feladatok elvégzését?
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3. Feladatok és tevékenységek összes dokumentációjának és bizonyítékának 
összegyűjtése

4. Záró jelentés elkészítése és benyújtása

2.4.2. A projektmenedzsment erőforrásai 

Az erőforrás-gazdálkodás a projekteknél (így az innovációs projekteknél is) döntő 
fontosságú a célok elérése szempontjából. A sikeres projektek növelhetik a vállalkozás 
versenyelőnyét, és ugródeszkát jelenthetnek a piacvezető pozíció megszerzéséhez 
felé. Konkrétabban, a megfelelő és hatékony projektmenedzsment eredményei a 
következők:

• Új és/vagy továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások kifejlesztése minimá-
lis költséggel.

• Belső kommunikáció és a munkatársakkal, partnerekkel, beszállítókkal és 
érdekelt felekkel folytatott kommunikáció/kapcsolatok javítása.

• Fokozott tudásátadás a vállalaton belül és kívül, ami további innovációhoz 
vezet.

• A projektek végrehajtása során felmerülő új kihívások leküzdésének meg-
oldásaként több házon belüli képzési lehetőség a munkatársak és a vezetőség 
számára.

• A projektmenedzsmenttel kapcsolatos készségek és kompetenciák növelése, 
fokozva a szervezetnek, mint külső konzorciumi tagnak az értékét

A projektmenedzsment erőforrásainak típusai [Jugdev 2014]:

• Pénzügyi erőforrások; a projekt feladataira és eredményeire fordított pénz-
források. A pénzügyi források belső finanszírozásból, befektetőktől, uniós és 
nemzeti programokból stb. származhatnak.

• Fizikai erőforrások; irodai eszközök
• Idő
• Technológiai erőforrások; a szervezet technológiai szakértelme.
• Humánerőforrás; a személyzet készségei és tapasztalata, kompetenciái, 

ismeretei, képzettségi háttere.
• Szervezeti erőforrások; szervezeti struktúrák, működési folyamatok és el-

járások.
• Társadalmi erőforrások; kapcsolatok az érdekelt felekkel, beszállítókkal, 

társult felekkel és partnerekkel, egyesületekkel és egyéb kapcsolatokkal.

2.4.3. Projektmenedzsment eszközök

• Kockázatnyilvántartás (ld. feljebb)
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• Valószínűség-hatás mátrix (ld. feljebb)
• Gantt diagram; A projekt időbeosztását mutatja be. Minden egyes mérföldkövet, 

tevékenységet, eredményt és intézkedést megtervezünk, és az ezekhez 
szükséges időt feljegyezzük a diagramon. A Gantt diagramok segítségével a 
projektterv minden szereplővel/résztvevővel való megosztható, és átláthatóan 
bemutathatók a határidők, szerepek, tevékenységek stb. 

Gantt diagram (példa)

  

Példa: <Projekt neve> Gantt diagram

Projekt időtartama: 2022. január –2022. december

Projekt tevékenység Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Szep Okt Nov Dec

Projekt menedzsment

Minőségbiztosítás

D1/A1 Előkészítés, 
Kutatómunka

D1/A2 Játéktervezés

D1/A3 Játékfejlesztés

D1/A4 Alfa-tesztelés

D1/A5 Béta-tesztelés

D1/A6 Véglegesítés, 
fordítások

• Sablonok; Biztosítják a dokumentáció, a felülvizsgálatok és a jelentések 
egységes formátumát. Néhány kulcsfontosságú projektelem, amelyhez 
sablonok használata szükséges: előrehaladási jelentések, értekezletek 
jegyzőkönyvei, pénzügyi jelentések, események dokumentációja, kérdőívek, 
interjúk, hírlevelek, szórólapok, minőségbiztosítás: KPI monitoring lap stb.

• Projektmenedzsment platformok; számos ingyenes vagy előfizetéses 
projektmenedzsment platform áll rendelkezésre. Ezek megkönnyítik a 
dokumentumok és az információk megosztását, és olyan funkciókat is 
tartalmaznak, mint az automatikus határidő-emlékeztetők.

• Projektmenedzsment kézikönyv; a projektmenedzsment kézikönyvek minden 
olyan információt tartalmaznak, amelyre a résztvevőknek szükségük van a 
feladatok elvégzéséhez és a határidők betartásához, ideértve a sablonokat, a 



59

Menedzsment 2. MODUL

minőségügyi szabványokra vonatkozó magyarázatokat és a projekttermékek 
és folyamatot átvizsgálását. 

• KPI monitoring lap; segít a projektmenedzsereknek és a csapatoknak nyomon 
követni az egyes feladatok és tevékenységek folyamatos előrehaladását és a 
célok elérését.

KPI Monitoring lap (példa)

<Projekt neve> KPI Monitoring lap

Projekt időtartama: 2022. január – 2022. december
Indikátor Indikátor 

típusa

Végcél Megjegyzés Projekt-

vezető

2. 

résztvevő

3. 

résztvevő

Állapot

Projekt- 

menedzsment 

kézikönyv
PM

Kézikönyv 

vázlata 

elkészül

A vázlatnak 

a projekt 

indulása 

előtt el kell 

készülnie

X Kész

D1 – Kutatás/

felmérés

Projekt-

termék 

előkészítése

20 felmérés az 

érintettekkel
X X X Függőben

D1 – 

Játékfejlesztési 

munkaterv

Projekt-

termék 

kifejlesztése

Munkaterv 

vázlata 

elkészül

A vázlatot a 

felmérések 

után kell 

elkészíteni

X Függőben

D1/A4 Alfa tesz 

eredményei

Projekt-

termék 

kifejlesztése

Visszajelzések 

nyomtatvány 

15/15, min. 

pontszám 4/5

X X X Függőben
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Ellenőrizze tudását! 2. feladat:

Projektmenedzsment

Ön szerint vannak olyan igények a vállalatánál, amelyek a PM bevezetésével 
kielégíthetők? Ha igen, hol?

Ön szerint vállalata ügyfeleinek milyen előnyei származhatnak a PM-ből? 

Ön szerint a vállalatánál a projekt megvalósítása során alkalmazott gyakor-
latok hatékonyak voltak? Ha nem, miért? 

2.5. Humán erőforrás (HR) menedzsment
A hatékony humánerőforrás-gazdálkodási gyakorlatok kialakítása kulcsfontosságú 
a vállalkozás túlélőképessége és hatékonysága, valamint az innováció ösztönzése 
szempontjából. A hatékony humánerőforrás-menedzsment fokozza a csapatmunkát, 
ezáltal pedig a szervezeten belüli tudásátadást.

A humánerőforrás-menedzsment eredménye a javuló csapatmunka, kreativitás és 
a kezdeményezőkészség, melyek az innováció szempontjából kritikus fontosságú 
tényezők. Természetesen az innováció megvalósítása nagymértékben függ 
azoknak a kompetenciáitól is, akik az új ötletek kidolgozásával, valamint az új/
fejlesztett szolgáltatások és termékek fejlesztésével kapcsolatos feladatokért és 
tevékenységekért felelősek.

2.5.1. Kreativitás és innováció

A kreativitást a következő modulban mutatjuk be részletesen. A kreativitás és az 
innováció ugyanakkor elválaszthatatlanok, hiszen az innováció folyamata új/kreatív 
ötletek és megoldások (vagy eredmények) létrehozását és fejlesztését igényli:

• Új/továbbfejlesztett termékek
• Új/továbbfejlesztett szolgáltatások
• Új/továbbfejlesztett folyamatok és eljárások
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Aki kreatív, az képes természetes módon alkalmazkodni a kihívásokhoz, új ötletekkel 
előállni, valamint azok fejlesztését és alkalmazását is megoldani. Az innovációs 
projektek feladatainak ellátására a személyzet kreatív tagjai az ideális jelöltek.

A kreativitás mérése és indikátorai

Annak meghatározásához, hogy „mennyire kreatív egy termék vagy szolgáltatás”, a 
következő dimenziókat érdemes megvizsgálni [Coprey et al. 2011]:

1. Újdonság; a termék/szolgáltatás eredeti, forradalmi, meglepő?

2. Megoldás az adott problémára; a termék/szolgáltatás értékes, hasznos és 
átfogó megoldást biztosít?

3. Kidolgozás és szintézis; a termék/szolgáltatás jól megtervezett és jól 
kidolgozott?

A kreativitás kvalitatív mérésére a következő kritériumokat is felhasználhatjuk:

1. Relevancia és hatékonyság – ‘Mennyire ismerjük az adott tényeket és a jelenlegi 
piaci helyzetet/problémákat/hiányosságokat/lehetőségeket?’

• Műszaki megfelelőség: a termék/szolgáltatás a meglévő ismereteken 
alapuló, elfogadható technikákat alkalmaz?

• Teljesítmény: a termék/szolgáltatás rendeltetésszerűen működik?
• Megfelelőség: a termék/szolgáltatás illeszkedik a kitűzött célok és a 

felhasználási paraméterek által meghatározott térbe?
• Használhatóság: a termék/szolgáltatás felhasználóbarát?
• Tartósság: a termék/szolgáltatás megbízható?

2. Újdonság – ‘Mennyire volt sikeres a probléma meghatározása a meglévő ismeretek 
alapján, és az új ismeretek alkalmazása a probléma megoldására?’

• Diagnózis: az új termék/szolgáltatás felhívja a figyelmet a jelenlegi 
megoldások problémáira?

• Recept: az új termék/szolgáltatás megmutatja, hogyan oldhatók meg 
a jelenlegi problémák?

• Prognózis: az új termék/szolgáltatás lehetővé teszi a jövőbeli 
problémák enyhítését?

• Replikáció: az új termék/szolgáltatás innovatív, ugyanakkor meglévő 
ismereteken alapul?

• Kombináció: az új termék/szolgáltatás a meglévő megoldások elemeit 
kombinálja?

• Növekedés: az új termék/szolgáltatás az adott területen/piacon a 
tudás bővüléséhez vezet?
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• Új irányok: az új termék/szolgáltatás új lehetőségeket teremt a továb-
bi tanuláshoz az adott területen/piacon?

• Újjáépítés: az új termék/szolgáltatás illusztrálja a korábbi megoldások 
hasznosságát?

• Újraindítás: az új termék/szolgáltatás az adott probléma megoldására 
új megközelítést biztosít?

• Újradefiniálás: az új termék/szolgáltatás más módon is alkalmazható? 
(egynél több felhasználási mód)

• Generálás: az új termék/szolgáltatás további fejlesztésekhez 
vezethet?

3. Elegancia – ‘Mennyire jó az új termék/szolgáltatás tervezése és kidolgozása?’

• Felismerhetőség: Az új terméknek/szolgáltatásnak első ránézésre 
értelme van?

• Meggyőzőség: Az új termék/szolgáltatás kivitelezése igényesnek 
tűnik?

• Tetszetősség: Az új termék/szolgáltatás kivitelezése jónak tűnik?
• Teljesség: Az új termék/szolgáltatás teljes körű?
• Szépség: Az új termék/szolgáltatás kialakítása szemet gyönyörköd-

tető?
• Harmónia: az új termék/szolgáltatás elemei jól illeszkednek 

egymáshoz? (van értelme a kialakításnak?)
• Fenntarthatóság: az új termék/szolgáltatás környezetbarát?

4. Teremtés – ‘Az új termék/szolgáltatás lehetővé teszi-e számunkra a munkát a 
jövőben és a további fejlesztéseket?’

•	 Alapok biztosítása: az új termék/szolgáltatás a további munka alapját 
képezi?

•	 Elvonatkoztatás: ad az új termék/szolgáltatás ötleteket a nem 
kapcsolódó problémák megoldására?

•	 Gondolatcsíra: ad az új termék/szolgáltatás ötleteket a meglévő 
problémák újfajta megközelítéséhez?

•	 Termékenyítő hatás: az új termék/szolgáltatás révén láthatóvá váltak a 
korábban észrevétlen problémák?

•	 Látásmód: ad ötleteket az új termék/szolgáltatás más megoldások 
újszerű megközelítéséhez?

•	 Útkeresés: az új termék/szolgáltatás lehetőséget teremt új koncepciók 
kidolgozására?
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Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

A termék/szolgáltatás megvalósítja a szervezet által kitűzött fő célokat? 

Ön szerint hogyan lehetne fejleszteni a termékét/szolgáltatását (ha lehet 
egyáltalán), és miért?  

Ön szerint a terméke/szolgáltatása lehetőséget teremthet új koncepciók kidol-
gozására?

2.5.2. HR gyakorlat és innováció

Az alábbi pontok figyelembevételével és bizonyos gyakorlatok alkalmazásával 
hatékonyabb innovációs csapatokat lehet összeállítani:

1. Törekvés az innovációs projektekben részt vevő munkatársak belső 
motivációjára; fontos, hogy az innovációs projektekben részt vevő 
munkatársaknak a részvételt érezzék jutalomnak. Ez a cél a munkatársak 
gondos kiválasztásával és projektekhez rendelésével érhető el, figyelembe 
véve az érdeklődési körüket és természetesen a tapasztalataikat. 

2. Biztosítsunk pénzbeli ösztönzést, ha szükséges, de soha ne hagyatkozzunk 
kizárólag erre a megoldásra; a pénzügyi ösztönzők motiválhatják a 
személyzetet, hogy pl. a szokásos napi munkájukon felül vegyenek részt az 
innovációs projektekben. Ezeket az ösztönzőket ugyanakkor óvatosan és 
körültekintően, a projektcsapat minden egyes tagjának egyenlő alapokon, 
teljesítményükkel/minőségi céljaikkal összhangban kell felajánlani. Soha nem 
helyettesíthetik a személyzet belső motivációját!

3. Teljesítményértékelési rendszer alkalmazása az innovációs személyzet 
esetében; A teljesítményértékelési rendszerek célja a személyzet 
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kompetenciáiban vagy az innovációs projekt végrehajtásában mutatkozó 
hiányosságok azonosítása és felszámolása. A nyomon követhető fő 
teljesítménymutatókra példák a következők:

•	 Az innovációs projektcsapatok által benyújtott projektek száma
•	 A jóváhagyott és finanszírozott innovációs projektek száma
•	 A projektmenedzsment és az innovációmenedzsment gyakorlatát 

illetően képzésben részesült saját alkalmazottak száma
•	 Az innovációs projektekben részt vevő alkalmazottak általános 

elégedettségi szintje.
•	 A csapattagok közötti egyéni kommunikáció minősége és a koordináció 

hatékonysága.

4. Kezdeti hibák megtűrése; különösen azokban az esetekben fontos, amikor egy 
szervezet először próbálkozik az innovációmenedzsmenttel, illetve innovációs 
projektekkel. Ekkor a kudarcok aránya várhatóan magasabb lesz a szokásosnál. 
Fontos, hogy ezt tudomásul vegyük, és toleráljuk a kezdeti hibákat. A CEN/
TS 16555-3:2015 szerint érdemes támogatni egy olyan környezet kialakítását, 
ahol a kockázat és a bizonytalanság normálisnak számít, és a kudarcok 
elfogadottak, mert ez a gyors tanulás alapja lehet. Ahogy nő a munkatársak 
projektmenedzsment-tapasztalata, úgy nő a sikerek aránya is. Ez nyilván némi 
időbe telhet. Egy tapasztalt saját vagy külsős projektmenedzser felkérése a 
csapat vezetésére jó megoldás lehet a kudarcok minimalizálására és az új 
munkatársak tanulási folyamatának felgyorsítására.

5. Hosszú távú siker jutalmazása

6. Átalakításokat eredményező gondolkodásmód kialakítása a szervezet 
vezetésében; a szervezet vezetőinek/menedzsereinek a hosszú távú célokra 
kell összpontosítaniuk, és közös jövőképpel kell rendelkezniük. A szervezet 
vezető tagjainak “transzformációs” gondolkodásmódja fokozhatja a 
kreativitást, az innovációt és a munkatársak motivációját.

7. A kreativitás és a csapatépítő tevékenységek beépítése a szervezet 
napirendjébe; A kreativitás és a csapatépítő gyakorlatok a problémamegoldással, 
az ötletformálással, a koncepcióalkotással, a kommunikációval és az 
innovációval kapcsolatos készségek fejlesztésére összpontosítanak.

8. Személyzet különböző csoportjainak bevonása az innovációs projektekbe; 
A projektmunka alapvetően interaktív folyamat, ahol a személyzet 
tagjai megvitatják, megosztják és felülvizsgálják az ötleteket, ötletelnek, 
változtatásokat hajtanak végre és továbbfejlesztik az ötleteket és termékeket. 
A megvalósítás hatékonyságát növelheti a projektcsoportok változatos 
összetétele, amikor az együtt dolgozó kollégák különböző nézőpontokból 
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tudnak hozzájárulni a projekthez. Ugyanakkor az is fontos, hogy a projektcsapat 
tagjait mindig gondosan válogassák össze a félreértések és konfliktusok 
elkerülése érdekébenbe.



“A kreativitás az, amikor az
intelligencia szórakozik.”  

Albert Einstein



67

3. Modul: Kreativitás és ötletkezelés 

A kreativitás fogalmát gyakran félreértik, sokak szerint például velünk született 
képesség, ezért csak a szerencsés kevesek képesek a kreativitásra. Bizonyos 
mértékig persze igaz, hogy egyesek számára a kreativitás természetesebb, de 
mint minden más készség vagy kompetencia, a kreativitás is tanulható és/vagy 
fejleszthető. Kreatív ötletek nélkül nem jöhetne létre innováció, ami lehetetlenné 
tenné a vállalkozások működését.
Ironikus módon a legállandóbb tényező egy vállalkozás életében a változás. 
Minden változik: a rendszerek, az ügyfelek igényei, sőt, maga a társadalom is. 
Új, kreatív ötletek nélkül hogyan is tudnának a vállalkozások reagálni ezekre a 
változásokra? Talán lemásolhatják mások megoldásait, de így soha nem lesznek 
képesek az élre törni, ráadásul ami az egyik vállalatnál működik, az korántsem 
biztos, hogy a másiknál is fog. Ez a modul a következőket vizsgálja:

•  a kreativitás alapelvei és típusai
• a kreativitás és az innováció közötti kapcsolat
• a kreatív gondolkodás egyéni és szervezeti akadályai, és ezek leküzdése 

vagy elkerülése
• ötletgazdálkodás a kreatív folyamat során.

Tanulási célok:

• a kreativitás megértése: a tanuló legyen képes megmagyarázni, mi a kreativi-
tás (és mi nem az), különösen az innováció vonatkozásában.

• a kreatív gondolkodás akadályainak felismerése, az ezek leküzdésére szolgáló 
technikák ismerete.

• a kreatív gondolkodás különböző típusainak felismerése és megértése
• gondolkodási és ötletelési típusok ösztönzését szolgáló tevékenységek megis-

merése.
• ötletek hatékony kezelése a kreatív folyamat során 
• a kreativitás-menedzsment kritikus szerepének felismerése mind egyéni, 

mind szervezeti szinten.
• a kreativitás-menedzsment fogalmainak és eszközeinek alkalmazása
• a kreativitás-menedzsment kritikus szerepének megismerése 
• szervezetek lehetőségeinek megismerése a kreativitás ösztönzésére

Kompetenciák:

• kommunikáció (hatékony kommunikáció, mely a résztvevőket és csapataikat 
arra ösztönzi, hogy higgyenek saját kreativitásukban)

• kreativitást ösztönző, bevált módszerek használata vagy működtetése.
• menedzsment (a kreatív gondolkodási folyamat hatékonyabb irányítása)
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3. Kreativitás
A művész az, aki képes műalkotásokat tervezni vagy alkotni. A kreativitás viszont 
nem erről szól. A kreatív gondolkodásra mindenki képes, vagy kifejlesztheti 
magában ezt a képességet.

3.1. Meghatározás és alapelvek
Mindjárt ez elején érdemes tisztázni, hogy a kreativitás és az innováció nem 
ugyanaz. „Az innováció nem egyenlő a kreativitással. A kreativitás azt jelenti, hogy 
előállunk a nagy ötlettel, míg az innováció az ötlet kivitelezéséről szól – amikor 
az ötlet alapján sikeres üzletet hozunk létre.” Vijay Govindarajan HBR 2010. A 
szerző így folytatja: „Úgy gondoljuk, hogy a szervezet innovációs képessége a 
kreativitás és a kivitelezés szorzata.”
Ez azt jelenti, hogy a kreativitás megvalósítás hiányában puszta ötlet marad. A 
híres feltaláló, Thomas Edison szerint: „Az innováció 1% ihlet és 99% izzadság.”
Az innováció az 1 és a 99% kombinálásából születik. A kreativitás „biztonságos”, 
mivel az ötletekhez kevés kockázat kapcsolódik, kivéve esetleg azt, hogy a 
munkahelyi megítélésünkön csorba esik. Az innováció viszont kockázatot jelent 
mind a hatékonyság, mind a népszerűség, mind az eredmény szempontjából. 
Az innováció esetében további kihívást jelent, hogy valami olyasmihez kell 
megszerezni az erőforrásokat és a hosszú távú elkötelezettséget, amit a szervezet 
egyébként nem szokott csinálni.
A kreativitás elvontabb fogalom, a gyakorlatban nem mérhető. Az ötleteket még 
csak meg lehet számolni valahogy, de a kreatív minőségüket nem. Kreativitás és 
kitartás nélkül nincs innováció.
Most, hogy tisztáztuk a különbségeket, a kreativitást a következők szerint 
határozhatjuk meg:
“A kreativitás az új ötletek létrehozásának folyamata eredeti gondolatok alapján, 
vagy az a jelenség, amikor valamilyen módon valami új és értékes vagy hasznos 
dolog születik.”
Az ötletek kézzelfogható (például termékek) vagy nem kézzelfogható (például 
folyamatok vagy interakciók) dolgokra vonatkozhatnak.

Egy ötlet értéke sok tényező, így például:
• a kulturális környezet
• a hagyományok és szokások
• a társadalmi környezet
• a rendelkezésre álló ismeretek és információk 
• az időszerűség függvénye lehet.

Bár az első négy tényező magától értetődőnek tűnhet, a kreatív ötlet időszerűségét 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. Gondoljunk például a helikopterekre, 
amelyeket Leonardo da Vinci évszázadokkal azelőtt megrajzolt, hogy létezett 
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volna a hajtásukra alkalmas motor.
Az időszerűség szempontjából az is fontos, hogy a csapat vagy a szervezet 
rendelkezik-e a szükséges anyagi háttérrel, illetve készen áll-e az adott kreatív 
ötlet megvalósítására.
Ahogy a változásokra adott reakciók emberről emberre különbözhetnek, a 
kreativitási szint és a kreativitás gyakorlati megjelenése is személyfüggő.
A kreatív gondolkodás számos alapelvet figyelembe vesz. A legfontosabbak a 
következők:

• tartózkodás az előfeltételezésektől és ítélkezéstől 
• az a képesség, amikor a dolgokat úgy vizsgáljuk, mintha akkor látnánk őket 

először, és mindig más szemszögből szemléljük őket.
• a bizonytalanság elviselése
• hinni benne, hogy a dolgok lehetnek jobbak
• öröm az ismeretlen láttán

A következőkben bemutatjuk, miért fontos, és hogyan oldható meg a fenti 
alapelvek figyelembe vétele, valamint röviden megemlítjük a rendelkezésre 
álló hasznos eljárásokat és eszközöket, amelyeket a későbbi fejezetekben aztán 
részletesen megtárgyalunk.

3.2. A kreatív ötletek két típusa
A kreatív ötleteknek – a rengeteg kategóriát felölelő kreatív gondolkodással 
szemben – csak két típusa van.

1. Olyan ötletek, amelyeket azért dolgoztak ki, hogy valamilyen megfigyelt 
vagy vizsgálat során megállapított igényre megoldást adjanak.

2. Olyan ötletek, melyek egyelőre nem azonosított igényekre adnak 
megoldást (ezek az ötletek arra várnak, hogy valaki rájuk „kattanjon”).

Az első típusba tartozó ötletek egyértelműek, és mindenki ismeri őket. A következő 
példában a második típust magyarázzuk el.

A Post-it jegyzetlapokat eredetileg kudarcnak tartották, mivel a 3M eredetileg 
egy erős, kemény ragasztót keresett, vagyis az ötlet a maga idejében nem volt 
„időszerű”. Dr. Spencer Silver véletlenül felfedezett egy gyenge ragasztót, mely 
nem tapad erősen a felülethez, ám akkoriban a cégét nem érdekelte a dolog.

Bár Silver kitartóan népszerűsítette felfedezését, el kellett telnie néhány évnek, 
mire egy másik kolléga rájött, hogy a kis öntapadós cetlikkel ügyesebben meg 
tudja jelölni a kottakönyvében a szükséges lapokat, mint a folyton kihulló 
papírdarabkákkal. Ez volt a „rákattanás”. A terméket tesztelték, piacra dobták, és 
azonnal népszerűvé vált. Csak arra volt szükség, hogy valaki felismerje a benne 
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rejlő lehetőségeket.

Silver állítólag azt mondta, hogy mint oly sok más úttörő újítás esetében, az ő 
termékükről se gondolta volna senki, hogy szüksége van rá, amíg szüksége nem 
lett rá. Ugyanez igaz számos olyan technológiai találmányra, amelyek ma már 
alapvetőnek számítanak a mindennapokban, de az előző generációk számára 
nem voltak azok.

Ellenőrizze tudását! 1. feladat: 
 A kreatív ötletek 2 típusa: Saját példák

Gondolja át a kreatív ötletek 2 típusát, és soroljon fel néhány példát saját vagy a 
szervezetéhez köthető kreatív ötletekre!
Kreatív ötletek típusai Saját ötlet A szervezethez köthető ötlet

1.	 Olyan ötletek, 
amelyeket azért 
dolgoztak ki, hogy 
valamilyen megfigyelt 
vagy vizsgálat során 
megállapított igényre 
megoldást adjanak.

2.	  Olyan ötletek, 
melyek egyelőre nem 
azonosított igényekre 
adnak megoldást 
(ezek az ötletek arra 
várnak, hogy valaki 
rájuk „kattanjon”).

 3.3. A kreativitás fontossága a vállalkozásokban
A kreativitás vitathatatlanul nagyon fontos mind a magánéletben, mind az üzleti 
életben.

3.3.1.  A megfelelő környezet kialakítása

Bár a mesterséges intelligencia elképesztő tempóban fejlődik, a kreatív 
gondolkodás terén a robotok még mindig nem tudják felvenni a versenyt az 
emberrel. Ahhoz, hogy az emberek kreatívan gondolkodjanak, és innovatív 
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ötleteket hozzanak létre, a vállalkozásoknak olyan környezetet kell biztosítaniuk, 
amely támogatja a kreatív tehetség kibontakozását.
Az emberek akkor mernek kreatívak lenni, ha környezetük befogadó jellegű, 
készen áll az új ötletek kipróbálására és bizalmi légkör jellemző rá. Csak ott fogunk 
olyan ötletekkel előrukkolni, amelyek első pillantásra őrültségnek tűnhetnek, 
illetve ott próbálunk ki nem garantáltan működőképes megoldásokat, ahol nem 
kell félnünk a kritikától vagy a nevetségessé válástól, ha „hibát” követünk el.
A kreativitás szabadsága az üzleti világban is hozzájárul a termelékenység és a 
személyes fejlődés fokozásához, mivel az ilyen légkör arra ösztönöz, hogy átlépjük 
a határokat. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogyan teremthető meg a megfelelő 
környezet, és milyen hibákat kell elkerülni.

3.3.2.  A kreatív gondolkodást elősegítő szervezeti környezet kialakításának módjai

• Mint azt már a 2. modulban említettük, ne tűrjünk meg egy olyan szervezeti 
kultúrát, amely a „kudarctól” való félelmen és a „hibák” megtorlásán alapul, 
mert ez csökkentheti a kreativitást, a bátorságot és az új ötletek számát. 
Inkább teremtsünk olyan légkört, ahol a hibázást tanulási lehetőségnek 
tekintik.

• Reagáljunk lelkesen minden ötletre, és ne hagyjuk, hogy bárki úgy érezze, 
nem része a kreatív csapatnak. Egy szervezetben mindenki kreatív, a 
szerepétől függetlenül, vagy éppenséggel pont a szerepe miatt.

• Ápoljuk a Growth Mindset (szervezeti növekedésre fókuszáló 
gondolkodásmód és módszerek) kultúráját.

• Ösztönözzük a munkavégzés/megvalósítás alternatív módjait. 
• Az olyan egyszerű ötletgyűjtési technikák mellett, mint a javaslatgyűjtő 

dobozok, a nagyobb szervezetek számára előnyös lehet valamilyen 
ötletmenedzsment szoftver beszerzése is.

• Szervezzünk megbeszéléseket az egyes funkciók közt a szervezet összes 
szintjének bevonásával, különös tekintettel azokra, akiket egy-egy 
probléma közelebbről érint. 

• Vonjuk be az ügyfeleket a gondolkodási folyamatba.
• Vizsgáljuk meg azokat az iparágon kívüli szervezeteket, amelyek szerintünk 

valamit jól csinálnak.
• Hangsúlyozzuk a kreatív gondolkodás fontosságát. Tudjon róla minden 

munkatárs, hogy a vezetőség kíváncsi az ötleteikre!
• Szánjuk rá az időt a „kreatív értekezletekre”. Ha csak lehetséges, ezeket egy 

erre a célra kijelölt, nyugodt helyiségben rendezzük, vagy a mindennapi 
munka helyszínétől távolabb.

• A munkatársak kapjanak képzést az innovatív technikák/kreatív 
problémamegoldó készségek/kreatív gondolkodásmód/ laterális 
gondolkodás alkalmazásáról.
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Ellenőrizze tudását! 2. feladat: 
Értékelje, hogy ön és a szervezet, ahol dolgozik mennyire képes a kreatív 
gondolkodást támogató környezetet teremteni.  
*Nyomatékosan javasoljuk, hogy a válaszokat a szervezet más tagjaival is ellenőriztesse!

-	 Olvassa el az alábbi állításokat, különös figyelmet fordítva a vastagon szedett szavakra!
-	 Az üres helyekre írja be a megfelelőt a „nem igazán”, a „valamennyire” és a „nagyon” 

válaszok közül!
-	 Röviden jegyezze fel a válaszait alátámasztó bizonyítékokat!
-	 Ha a „nem igazán” vagy a „valamennyire” választ ad meg, jelölje meg az adott területet, 

mint fejlesztendőt, és ha vannak erre vonatkozó ötletei, írja le őket!

Tevékenység vagy gondolkodásmód Mennyire 
jellemző rám?

Mennyire jellemző 
a szervezetre, ahol 
dolgozom?

Fejlesztendő 
terület

Az olyan kultúra erőteljes 
támogatása, amelyben a “hibákat” 
tanulási lehetőségként fogadják el, és 
nem félnek a kudarctól.

Minden ötletet mindenkitől szívesen 
fogadunk, függetlenül az illető 
szerepétől és pozíciójától.

A Growth Mindset kultúra erőteljes 
támogatása.

A munkavégzés/megvalósítás 
alternatív módjainak határozott 
támogatása.

Ötletgyűjtési technikák (pl. 
javaslatgyűjtő dobozok) vagy 
ötletmenedzsment szoftverek teljes 
körű használata.
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Rendszeres megbeszélések az egyes 
funkciók közt a szervezet összes 
szintjének bevonásával, különös 
tekintettel azokra, akiket a probléma 
közelebbről érint.

Tanulunk azoktól az iparágon kívüli 
szervezetektől, amelyek szerintünk 
valamit jól csinálnak. 

Hangsúlyozzuk a kreatív 
gondolkodás fontosságát és 
minden munkatárs tudja, hogy a 
vezetőség kíváncsi az ötleteikre. 

Nyugodt környezetben 
rendszeresen kreatív 
értekezleteket rendezünk.

A munkatársak képzést kapnak 
az innovatív technikák/kreatív 
problémamegoldó készségek/
kreatív gondolkodásmód/ laterális 
gondolkodás alkalmazásáról.

 3.4. A kreatív gondolkodás típusai
A kreatív gondolkodás különböző módjait sokféleképpen lehet csoportosítani. 
Ebben a modulban 5 alapvető kategóriát mutatunk be. Az összes bemutatott 
kategória létező és elismert típusoknak felel meg, de egyesek a többinél alkal-
masabbak a kreatív folyamat különböző szakaszaiban, vagy bizonyos kérdések 
kezelésére. A kreatív gondolkodás típusainak tárgyalása során a fő cél annak 
megértése, hogy az egyes típusok alkalmazása az ötletek létrehozásához eltérő 
tevékenységeket és megközelítéseket feltételez.
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Divergens 
gondolkodás

Laterális 
gondolkodás

Esztétikai 
gondolkodás

Rendszerelvű 
gondolkodás

Ihletett 
gondolkodás

A lehető 
legtöbb 
megoldás 
vagy opció 
generálásának 
folyamata. 
(Például: 
brainstorming 
(ötletelés) 
révén.)

A kialakult 
kapcsolati 
rendszerektől 
és rendtől való 
elszakadás, a 
„nem szabván-
yos” gondolko-
dás és a legkev-
ésbé valószínű 
út felfedezése. 
(Pl. teljesen 
véletlenszerű 
elemek kom-
binálása 
vagy tények 
megkérdő-
jelezése ‘Mi 
lenne, ha’ tí-
pusú kérdések-
kel).

Olyan dolgok 
előállítása, 
amelyek har-
monikusak és 
kellemesek a 
szemnek. Ez 
általában más 
gondolko-
dásmódokkal 
együtt jelenik 
meg.

A kapcsolatok 
és 
kölcsönhatások 
érzékelésének 
képessége, 
annak 
megértése, 
hogy az adott 
területen 
bekövetkező 
változások 
hogyan hatnak 
az egész 
rendszerre.

Az ihlettet 
gondolkodás 
(melyet sokszor 
ábrázolnak úgy, 
hogy a fejünk 
felett kigyullad 
egy villanykörte) 
példája, amit 
Arkhimédész 
tapasztalhatott 
meg a 
fürdőkádban. 
A felismerés 
eme pillanatai 
gyakran relaxált 
pillanatokban 
vagy álmunkban 
törnek ránk.

Ellenőrizze tudását! 3. feladat: 
Olvassa el az alábbi kérdéseket, és határozza meg a kreatív gondolkodás típusát: 
vajon divergens (D), laterális (L), esztétikus (E), rendszerszemléletű (R) vagy 
ihletett (I) gondolkodásról van szó? A jobb oldali oszlopban jelölje meg, hogy 
saját munkája során találkozott-e a bemutatott példával! A oszlopban jelölje meg 
azokat a típusokat, melyeket véleménye szerint önnek, a csapatának vagy a 
szervezetének érdemes lenne gyakrabban alkalmazni! 

Kérdés

D, L, A, 
S, vagy 
I, típusú 
gondolkodás

Példáim

1. Az egyes összetevőkre összpontosító 
„elemzés” helyett melyik 
gondolkodásmód helyezi előtérbe az 
összetevők közötti kapcsolatokat és 
azt, hogy összességükben hogyan 
működnek?
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2.  A Covid-járvány a közelmúltban számos 
vállalatot ráébresztett arra, hogy a 
vállalati értékek nem lehetnek puszta 
szavak a honlapon, és a szervezet 
tevékenységeinek jól láthatóan 
illeszkedniük kell ezekhez az értékekhez. 
Milyen gondolkodásmódot tükröz ez a 
meglátás?

3. „Édesanyád gyermeke, de neked nem 
testvéred. Ki az?’’ Milyen gondolkodás 
szükséges a kérdés megválaszolásához?

4. Milyen alternatívái vannak a már 
használatban lévő anyagoknak, 
eljárásoknak, módszereknek? Adott 
anyagot, eljárást, módszert fel lehet 
másképp is használni? Ezek a kérdések 
melyik gondolkodás-típust ösztönzik?

(a S.C.A.M.P.E.R technikából átvéve)

5.  Ha egy vezető úgy igyekszik javítani 
a munkakörülményeken, hogy minél 
több természetes fényt engedélyez, 
élő növényeket telepít és kényelmessé 
teszi a munkahelyeket, milyen kreatív 
gondolkodásról tesz tanúbizonyságot?

A válaszok a modul végén találhatók.

3.5. Kreativitás-menedzsment
Ahogyan a modul bevezetőjében említettük, a kreativitás és a kreatív gondolkod-
ás nem a kevesek kiváltsága, hiszen mindenki képes rá. Sajnos azonban nem 
mindenki akar kreatív lenni.

3.5.1. A kreativitást akadályozó tényezők kezelése

Az üzleti életben túlságosan is gyakran találkozhatunk azzal a jelenséggel, hogy 
jó, sőt nagyszerű ötleteket ledorongolnak, mielőtt bármiféle esélyt kapnának. A 
modern üzleti megbeszéléseken sokszor előfordul, hogy valaki azonnal átveszi az 
ördög ügyvédjének szerepét, amikor valamilyen probléma vagy új ötletek merül-
nek fel. Az ilyesmi nem csak az új ötletek vagy a változásba vetett hit hóhéra, 
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hanem jelentős demotiváló tényező is lehet, ami elriasztja az embereket attól, 
hogy legközelebb ismét problémafelvetéssel vagy változtatási javaslatokkal 
próbálkozzanak. Az emberek frusztráltnak, sőt elárultnak fogják érezni magukat, 
ha az ötleteiket még csak meg sem vizsgálják, mielőtt elhessegetnék őket, és 
előbb-utóbb fel fogják adni.

3.5.2. A motiváció megértése

A kreatív környezet megteremtésének kulcsa az egyéni, csapat- és szervezeti po-
tenciál felszabadítása, hogy mindenki a kreativitása legjavát nyújthassa. A leg-
jobb annak értelmezéséből kiindulni, hogy mi motiválja az embereket.

Dr. Ryan és Dr. Deci a motivációs tényezőkkel kapcsolatos kutatásaik eredménye-
it először 1985-ben publikálták „öndeterminációs/önmeghatározási elmélet” 
címszó alatt.

Aki önmagát meg tudja határozni, az úgy érzi, ura a döntéseinek és az életének. 
Ez hatással van a motivációra is - motiváltabbnak érezzük magunkat, ha úgy ér-
zik, hogy amit teszünk, annak hatása lesz az eredményre.
Az önmeghatározási elmélet lényege, hogy kétféle szükséglet létezik, amelyek 
kielégítése motiváló tényezőként hathat:

• Külső szükségletek

• Belső szükségletek

Külső motiváció:

• bónusz

• fizetésemelés

• „pizza nap”

• ajándék 

• nyilvános elismerés

• jutalmak általában véve, bármilyen formában 

• ugyanide tartozik a negatív következmények elkerülése is. 

A külső motiváció azt jelenti, hogy az emberek elsősorban a jutalomért vagy a 
büntetések elkerülése érdekében végzik el azokat a feladatokat, amelyeket nem 
igazán szeretnek. A kutatások szerint hiába szereti mindenki a jutalmakat, ezek 
mégsem tartják sokáig magas szinten a motivációt, sőt, akár csökkenthetik is azt, 
ha valaki elvárt valamilyen jutalmat, és mégsem kapta meg.
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A belső motiváció ezzel szemben a három alapvető emberi szükséglet 
valamelyikének kielégítéséből ered.

Ezek a következők:

Autonómia: Az embereknek érezniük kell, hogy munkájukat, viselkedésüket és 
céljaikat (a szervezet és a konkrét munkakör szabta kereteken belül) saját maguk 
irányítják.

Kötődés:  Az embereknek érezniük kell, hogy a szervezethez, csapathoz stb. 
tartoznak, vagyis hogy másokhoz kötődnek. Az önzetlenség (mikor mások javára 
teszünk valamit) ehhez a szükséglethez kapcsolódik.

Kompetencia: Az embereknek érezniük kell, hogy lehetőségük van a fejlődésre, 
és kollégáik, illetve a szervezet érdemesnek tartja őket arra, hogy erőforrásokat 
fektessenek beléjük. Ha úgy érezzük, hogy rendelkezünk a sikerhez szükséges 
készségekkel, nagyobb valószínűséggel leszünk motiváltak azokra a 
tevékenységekre, amelyek segítik a fejlődésünket és céljaink elérését.

Ez a három alapvető szükséglet mindenkiben megvan, de nem mindenkiben 
egyformán. Van, akiknek erős az autonómia iránti igénye, mások számára inkább 
a kötődés a fontos. A vezetők számára mindig kihívást jelent, hogy megtudják, 
kinek melyik szükséglet kielégítése a legfontosabb.

Ennek legegyszerűbb módja, ha az alábbiakhoz hasonló kérdéseket teszünk fel 
munkatársainknak:

• Milyen feladatokat szeretsz igazán? Min dolgoznál szívesen?
• Miből szeretnél többet/kevesebbet csinálni? 
• Hogyan dolgoznál legszívesebben?
• Mennyire fontos neked, hogy valamennyire az irányításod alatt tarthasd 

a saját munkádat?
• Mit gondolsz a csapatmunkáról?

Megjegyzés: Ha az emberek eléggé bíznak a szervezetben ahhoz, hogy megosszák 
a gondolataikat, akkor a vezető felelőssége, hogy valóban meghallgassa őket, 
tiszteletteljes kérdéseket tegyen fel, és elmagyarázza, hogy mi az, ami reálisan 
elérhető, és milyen képzési és fejlődési lehetőségek állnak rendelkezésükre.
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Ellenőrizze tudását! 4. feladat: 
Belső motiváció: Saját példák

Gondolja át a belső motiváció 3 forrását, és azt, hogy melyik mennyire 
befolyásolja önt és a csapata többi tagját! (Megjegyzés: Nem gond, ha nem tudja, 
mi motiválja a csapata tagjait – itt az idő, hogy kitalálja! A fenti kérdéseket is 
felhasználhatja!)
A belső motiváció forrása Mennyire érzem relevánsnak 

ezt a szükségletet? 
Hogyan mutatkozik ez 
meg? Mit tehetek, hogy 
jobban kielégítsem ezt a 
szükségletet?

Csapatom melyik tagja 
érzi fontosnak ezt a 
szükségletet? Ez miben 
mutatkozik meg? Mit 
tehetek, hogy jobban 
kielégítsem a csapattársak 
szükségleteit?

1.	 Autonómia

2.	 Kötődés

3.	 Kompetencia

3.5.3.   A kreativitás akadályai

Hiába ismerjük jól a motivációs tényezőket (különösen azokat, melyek az 
egyén szintjén motiválnak) felléphetnek olyan akadályok, amelyek egyedi vagy 
csapat szinten akadályozzák a kreatív gondolkodásra való hajlandóságot vagy 
képességet. A modul következő részében azokat a mentális és érzelmi akadályokat 
vizsgáljuk meg, amelyek gátolhatják az egyéni kreativitását.

Az akadályok a következők miatt jelentkezhetnek:
• félreértések
• előítéletek
• gondolkodásmód
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• feltételezések
• érzelmek
• motivációhiány

A korábbi negatív tapasztalatokkal kapcsolatos érzések vagy a következményektől 
való félelem akadályozhatja az embert abban, hogy felismerjen egy megoldásra 
váró problémát, nyitottan gondolkodjon rajta, és elhiggye, hogy a megoldás 
valóban lehetséges.

A felsoroltak bármelyike demotiváló lehet, és maga a jelenség elég fontos ahhoz, 
hogy részletesen is foglalkozzunk vele.

A tanulók ebben a részben egy sor olyan szórakoztató tevékenységben vesznek 
részt, amelyek nem szabványos gondolkodást igényelnek, mielőtt nekilátnának 
megvizsgálni a megoldás-keresés módozatait. Megtanulják, mi jellemzi az igazán 
kreatív gondolkodókat, és kitöltenek egy önértékelő lapot, melynek segítségével 
megismerhetik erősségeiket, illetve azokat a jellemzőket, ahol még fejlődniük 
kell.

A jellemzők a következők:

• Nyitottság a tapasztalatokra.

• Kíváncsiság és kitartás.

• Nem szabványos gondolkodás.

• Szabványos gondolkodás, azaz a kreatív gondolkodás adott határok és 
korlátok közé „szorítása”, akár azért, mert ezek relevánsak, akár azért, mert 
maguk is kreatív gondolkodásra ösztönöznek. 

• Megfigyelőkészség, kitörés a csoportnormákból, rugalmasság, eredetiség. 

• A dolgok másként látása.

• Kockázatvállalási hajlandóság.

• Kudarctól való félelem legyőzése

A tanulók ezen kívül tippeket kapnak és technikákat tanulhatnak kreativitásuk 
fejlesztéséhez, (ezeket egy gyakorlati feladat végrehajtása közben saját magukon 
ki is próbálhatják) és készségszintjük növelésére cselekvési tervet dolgoznak ki.
Motiváció nélkül se egyéni se vállalati szinten nem működik az ötletek kipróbálása. 
Aki motivált, az hamarosan elkezd tűnődni azon, hogyan lehetne a dolgokat 
másképp vagy jobban csinálni, mit lehetne elkezdeni, mit kéne abbahagyni. A 
kíváncsiság azonban kéz a kézben jár a félelemmel: félünk a kudarctól, hogy 
a kudarc miatt nevetségessé válunk, félünk a kritikáktól vagy az előléptetés 
hiányától. Ez az egyik legfőbb akadály, amellyel a vezetőknek foglalkozniuk kell, 
ha támogatni szeretnék a munkatársak kreativitását.



80

Kreativitás és ötletkezelés3. MODUL

3.5.4. Egyéni és csapatszint kreativitást támogató folyamatok és eszközök

Gyakori tévhit, hogy a kreatív gondolkodás csakis „szabad”, „ihleten alapuló” 
vagy „természetes” lehet, vagyis nem követhet egy meghatározott folyamatot. 
Bár a kreativitás nyilván lehet szabad, természetes folyamat is, a kreatív ötleteket 
kidolgozásával foglalkozók többsége gyakran kihasználja az itt bemutatott 
folyamatok vagy „eszközök” kínálta strukturáltságot és fókuszt.

Ebben a részben megismerkedhetünk azokkal a módszerekkel és alkalmazásukkal, 
amelyek segíthetnek a kreatív ötletek létrehozásában.

3.5.4.1. Új gondolkodási keretek meghatározása

Az emberek és a vállalkozások egyaránt hajlamosak a dolgokat egyetlen 
szempontból vizsgálni, és gyakran képtelenek nézőpontot váltani. Az új 
gondolkodási keretek meghatározása mind egyéni, mind csapatszinten lehetővé 
teszi, hogy megvizsgálják meglévő gondolkodási kereteiket, és értékeljék, hogy 
ezen keretek újbóli meghatározása hogyan mozdítaná elő azokat a vitákat és 
megbeszéléseket, melyek korábban megfeneklettek.

3.5.4.2. Brainstorming (Ötletelés)

Bár régóta ismert technika, a brainstorming (ötletelés) még mindig az ötletek 
generálásának egyik leghatékonyabb módja, feltéve, hogy jól csináljuk. A modul 
elvégzése során megvizsgáljuk a hatékony ötletelésre és az ötletek valós, illetve 
virtuális megbeszélések során történő rögzítésére vonatkozó útmutatásokat és 
tippeket.

3.5.4.3.  6 gondolkodó kalap: A kreatív folyamat „fegyelmezése”

Edward de Bono 6 gondolkodó kalap módszere 6 különböző megközelítést 
foglal magában, amelyeket tudatosan elfogadunk vagy elkerülünk, hogy 
megszabadítsuk gondolkodásunkat a korlátoktól.
A hat különböző színű kalap azt jelképezi, ahogy egy témához közelítünk, és az 
adott megközelítés által megkívánt gondolatokat. Bár a kalapok szimbolikusak, 
sok csapat hasznosnak találja, ha a megbeszéléseken valóban színes kalapokat 
viselnek a résztvevők. A kalapok lehetővé teszik a szervezett és hatékony 
csoportos gondolkodást, és használatukkal megelőzhetők az elhamarkodott 
negatív megjegyzések és az ötletek indokolatlan elutasítása.

A hat gondolkodó kalap a következő:
•	  Fehér kalap:Fehér kalap: A tények kalapja, aki viseli, az a tényekre és a logikára alapozva 

érvel, adatokat gyűjt és ezeket használja fel az ötletek támogatásához vagy 
elutasításához.
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•	 Piros kalap: Az érzelmek kalapja, viselője az érzésekre, ösztönökre, 
sugallatokra hallgat.

•	 Fekete kalap: Az óvatosság kalapja, aki megkapja, az megjósolja a negatív 
kimeneteket, és igyekszik megállapítani a kockázatokat és lehetséges hibákat.

•	 Sárga kalap: Az optimizmus kalapja, a viselője a pozitív kimeneteket keresi.

•	 Zöld kalap: A kreativitás kalapja, aki viseli, az tele van ötletekkel és nem 
fogalmaz meg kritikákat.

•	 Kék kalap: A „főnök” kalapja, aki az értekezletet megszervezi és levezényli. 
A viselőjének biztosítani kell, hogy a résztvevők a folyamat minden egyes 
szakaszában a megfelelő megközelítést alkalmazzák.

A gyakran előforduló üzleti helyzetekre és folyamatokra kidolgoztuk a kalapok 
ajánlott sorrendjét, amelyet a gyakorlatok során a résztvevők is kipróbálhatnak.

Vagy az egész csoport egy megadott sorrendben cirkuláltatja a kalapokat, vagy 
minden csapat kap egy kalapot és a témát csak az adott szemszögből vizsgálja meg.

3.5.4.4.   Elmetérkép

Az elmetérkép kiváló módszer a strukturálatlanul megjelenő ötletek 
összegyűjtésére. Az agy az ívelt útvonalakat és az információk „darabolását” 
részesíti előnyben, az elmetérkép pedig pontosan ezt biztosítja.
Az elmetérképhez a következők szükségesek:

• Használjunk színes íróeszközöket
• Használjunk görbe (nem egyenes) vonalakat
• Használjunk nagy papírlapot
• Kezdjük a lap közepén
• Ne ítélkezzünk
• Vegyük figyelembe a kapcsolatokat
• Csak kevés szót használjunk
• Használjunk képeket vagy kis rajzokat, ahol csak lehet – ez ösztönzi a 

gondolkodást. Van némi igazság abban a mondásban, hogy “egy kép többet 
ér ezer szónál”.

• Elmetérképet bármilyen témához vagy témakörhöz használhatunk
• Változások előtt mindig próbáljuk meg feltenni a következő kérdéseket:

-Mi a változás? 

-Kire van hatással (mindenkire, vagy csak azokra, akik használják a 
terméket vagy szolgáltatást)? 

-Melyek a változás tágabb értelemben vett következményei (kiket 
érinthet közvetve)? 
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Végrehajtás után: 

-Milyen következményekkel járt a változás?

-Ki profitált a változásból és miért?

-Ki veszített a változás kapcsán, és miért?

3.5.4.5. Design (Tervezői) gondolkodás

A design (tervezői) gondolkodás egy 5 lépésből álló gondolkodási- és 
munkafolyamat a feltételezések megkérdőjelezésére és a problémák újbóli 
meghatározására. Segítségével olyan alternatív stratégiákat és megoldásokat 
azonosíthatunk, amelyek a módszer használata előtt, az adott tudatállapotunkban 
nem feltétlenül tűnnek fel. A design (tervezői) gondolkodás megoldásalapú 
megközelítést biztosít a problémák kezeléséhez.
A módszer a rosszul meghatározott vagy ismeretlen problémák kezelésében 
lehet hasznos, a probléma emberközpontú átfogalmazásával, az ötletelés során 
nagyszámú ötlet generálásával, valamint a prototípusok készítése és tesztelése 
során a gyakorlati megközelítés biztosításával.
A design (tervezői) gondolkodás a kreatív gondolkodás és az ötletmenedzsment 
elemeit ötvözi, mert magában foglalja a vázlatkészítést, a prototípusok 
kialakítását, a tesztelést és a generált koncepciók és ötletek kipróbálását.

1. lépés: Együttérzés

• A fázis lényege, hogy együttérzünk azokkal, akiket a probléma érint.
• Megfigyeljük őket (ügyfeleket, kollégákat), bevonjuk a folyamatokba, és 

igyekszünk velük együttérezni, hogy megérthessük tapasztalataikat és 
motivációikat. 

• Nagyon fontos, hogy személyes feltételezéseinket félretegyük, hogy betekintést 
kaphassunk a felhasználók világába, különös tekintettel az igényeikre. 

• semmiképp nem szabad ítélkeznünk!

2. lépés: A probléma meghatározása

• A Problémameghatározás során a létrehozott és összegyűjtött információkat 
összesítik.

• A megfigyeléseket elemzik és szintetizálják, hogy meghatározzák az addig 
azonosított alapvető problémákat. 

• A problémát emberközpontú módon, problémafelvetésként kell megfogalmazni.

3. lépés: Ötletelés

• Ebben a szakaszban születnek az ötletek. 
• Ahhoz, hogy az előzőekben megfogalmazott problémafelvetésre új 
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megoldásokat találjunk, kreatív gondolkodásra van szükség, illetve meg kell 
vizsgálni a probléma megközelítésének alternatív módjait.

• Több száz ötletelési technikát ismerünk, (pl. Brainstorming, Brainwriting, Worst 
Possible Idea, SCAMPER; ezek közül néhányat bővebben a 4. modul mutat be). 

• Ítélkezni továbbra is tilos!
• Minél több ötlet vagy problémamegoldási javaslat születik ebben a szakaszban, 

annál jobb.

ÖTLET! Az első öt ötlet általában a nyilvánvaló megoldásokra vonatkozik, ezek 
nem különösebben kreatívak. Erre megoldást jelenthet, ha először 5 ötletet 
kérünk, megvitatjuk őket, majd kérünk még ötöt. Beszéljük meg ezeket is, kérjünk 
újabb ötöt stb. A megbeszélés fontos része a folyamatnak. Ha már az elején 20 
ötletet kérünk, ez nem ugyanezt fogja eredményezni

4. lépés: Prototípus létrehozása

• A csapat validálás céljából elkészíti a termék vagy ötlet olcsó, kicsinyített 
változatait.

• A szakasz végéhez érve a csapatnak világosabb elgondolásai lesznek az előző 
fázisban létrehozott termék vagy ötlet korlátairól és a kapcsolódó problémákról.

5. lépés: Tesztelés

A tesztelés az 5 szakaszból álló modell utolsó lépése, ugyanakkor a kapott 
eredmények gyakran újraindítják az egész folyamatot, az együttérzési szakasztól 
a problémák meghatározásán át egészen az újabb tesztelésig. A korábbi 
lépésekhez való visszatérés bátorítandó és üdvözlendő.
Kudarc nem létezik - ehelyett lehetőségünk van arra, hogy még többet tanuljunk, 
és még jobb megoldásokat hozzunk létre. Ha a szervezet megfelelő légkört akar 
teremteni a kreatív gondolkodás ösztönzéséhez, akkor rendkívül fontos, hogy 
elkötelezze magát a koncepció mellett, és tiszteletben tartsa azt.
A Design (Tervezői) gondolkodásról bővebben a 4. modulban olvashatunk.

 3.6. Kreativitás és üzleti siker
A gazdaság és a piacok gyors változásai a rugalmas, alkalmazkodásra képes és 
kreatív vállalatoknak kedveznek. Ha egy vállalkozás növekedni szeretne, nyilván 
új ügyfeleket kell magához csábítania, és a meglévőket meg kell tartania. Ehhez 
folyamatosan felül kell vizsgálnia kínálatuk minőségét, és új termékeket és/vagy 
szolgáltatásokat kell bevezetnie, amihez innovációkat eredményező, és ennek 
révén versenyelőnyt teremtő kreatív gondolkodásra van szükség.
A kreativitásból születnek az igazán nagy ötletek. Ha munkahelyünkön kreatívan 
gondolkodunk, ez a bizonytalan időkben választóvonalat jelenthet siker és bukás 
közt.



84

Kreativitás és ötletkezelés3. MODUL

3.7.  Szervezetek ötletmenedzsment rendszerei
Az ötletmenedzsment olyan strukturált folyamat, amely a mindennapi 
interakciók vagy megbeszélések során fel nem merülő értékes meglátások vagy 
kreatív gondolatok generálására, rögzítésére, megvitatására és finomítására, 
rendszerezésére, érvényesítésére, értékelésére és rangsorolására irányul.
Az innováció és a kreatív gondolkodás jellege megváltozott: immár nem 
elsősorban a termékek fejlesztésére fókuszálnak, hanem az olyan üzleti 
folyamatok, rendszerek és egyéb üzleti területek azonosítását is magukban 
foglalják, amelyeket jobbá kellene tenni, vagy épp meg kéne szüntetni. A kreatív 
gondolkodás munkahelyi alkalmazásának ilyen jellegű kibővítése hatékony, 
felhasználóbarát ötletmenedzsment rendszereket igényel.
Bár nagyszerű ötletek bármikor felbukkanhatnak a semmiből, a modern 
munkahelyek feszült légkörében az embereknek gyakran nincs elég idejük vagy 
mentális kapacitásuk a kreatív gondolkodásra.
A leginnovatívabb szervezetek csapataik számára szervezett módon biztosítanak 
időt arra, hogy kreativitásuk kibontakozhasson. 

3.7.1.  A szervezeti kreativitás megértése

A kreatív gondolkodás a szervezet minden szintjén jelen lehet, és jelen is kell 
lennie. Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy milyen gondolatokkal és témákkal 
foglalkozhat a kreatív gondolkodás. A lehetséges témakörök a szervezet egészére 
kiható, rendkívül fontos tényezőktől kezdve az egyéni munkakörnyezetig és az 
érintetek erre vonatkozó benyomásáig mindent magukban foglalnak. A kreatív 
szervezetek tudják, hogy az önelégültség még a legsikeresebb vállalatoknál 
is káros lehet, és hogy ami ma működik, az rövidesen teljesen elavulttá vagy 
szükségtelenné válhat. Gondoljunk csak arra, milyen szépnek látták a jövőt a 
ruhára való patentek gyártói a tépőzár feltalálása előtt.

3.7.1.1. Innovációs kultúrák

A kutatások tulajdonságaik (sebesség, jövőkép, stratégiai gondolkodás, 
megvalósítás, összpontosítás a működésre és a rendszerekre) alapján négy 
alapvető kultúrát különböztetnek meg, ezek a Proaktív, Stratégiai, Optimalizáló 
és Operatív innovációs kultúrák. A szervezetekben az innovációs kultúra minden 
típusa megtalálható, mind egyéni, mind csapatszinten. 
A kreatív gondolatok generálása vagy az innovatív célok meghatározása 
után a vezetők összeállíthatják a megfelelő csapatot az adott feladathoz. Az 
egyes kultúra-típusok alkalmazásával a csapatok vagy szervezetek más-más 
területekre helyezhetik a hangsúlyt. Termelő egységek esetében például logikus, 
hogy az innováció általában az Operatív innovátorok kreatív gondolkodásának 
eredménye, míg a marketingosztály munkatársai számára a Proaktív stílus lesz 
természetes. A kultúrák kombinációban vagy egymás után is használhatók.
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A tanulók megismerkedhetnek az „Innolytics” eszközzel is, amely lehetővé teszi a 
vállalatok számára, hogy jobban megfeleljenek a bizonytalan piacok kihívásainak.
Az egyik kihívás, amellyel méretétől függetlenül minden szervezet szembesül, 
egy olyan környezet megteremtése, amely elősegíti a szervezeti kreativitást, 
ideértve a szervezet kreatív ötletek érvényesítésére és felhasználására vonatkozó 
képességét is. A tanulók ebben a részben megvizsgálják, hogy ez milyen 
kihívásokkal járhat, és ötleteket kapnak arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket 
leküzdeni.

3.8. Az ötletmenedzselési folyamat
Bár a folyamat lépései meglehetősen nyilvánvalónak tűnhetnek, kritikus 
fontosságú, hogy azokat mindig az arra legkompetensebb személyek vagy 
csoportok hajtsák végre.

Az ötletmenedzselési folyamat a következő szakaszokból áll:

1. Ötletek generálása

2. Ötletek összegyűjtése

3. Ötletek szelektálása és finomítása

4. Ötletek validálása és tesztelése

5. Ötletek megvalósítása

Új információforrások nélkül nem bővül a szervezeti tudás, és nincs növekedés. 
Megfelelő szelektálás, validálás és tesztelés nélkül azonban sok idő elmehet 
megvalósíthatatlan vagy irreális ötletekre. A megvalósítási szakasz nélkül nyilván 
az ötletek soha nem válhatnak valósággá.
Mint tudjuk, az emberek különbözőek, és ez a sokféleség a kreativitás 
folyamatában komoly értéket képvisel. Tom Kelley a The Ten Faces of Innovation 
című könyvében a különböző megközelítéseket három fő csoportba sorolja, 
amelyek jellemzői természetesen az ötletmenedzselési folyamat egyes lépéseihez 
illeszkednek.

3.8.1. Ötletek generálása & összegyűjtése

Az ötletek generálására és összegyűjtésére szolgáló folyamatokat és eszközöket 
egyéni szinten már bemutattuk, a nagyobb szervezetek számára rendelkezésre 
álló eszközöket pedig korábban tárgyaltuk.
A The Ten Faces of Innovation szerint az ötletgenerálásra legmegfelelőbb három 
személyiségtípus az Antropológus (Anthropologist), a Kísérletező (Experimenter) 
és a Keresztező (Cross-Pollinator). Mindhárom típus különböző tulajdonságokkal 
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járul hozzá a folyamathoz. Az Antropológus könnyedén megteremti az új gondolati 
kereteket a problémák kezeléséhez, és a helyzeteket empátiával, intuícióval 
és szokatlanul éles megfigyelőképességére támaszkodva szemléli. A szokatlan 
dolgok ihletbe hozzák, és a kreatív ötleteknek és megoldandó problémáknak 
egész listája áll a rendelkezésére. A Kísérletező a folyamatra összpontosít, 
kézzelfogható és megoldásközpontú ötleteket keres. A Keresztező meglátja 
azokat az összefüggéseket, amelyeket mások nem, és új területeket fedez fel az 
ötletek generálásához. Általában mindhárom típus nyitott gondolkodású.

Mindhárom személyiséget kíváncsiság és tanulási vágy jellemzi. Folyamatosan 
új információkat gyűjtenek, a vállalaton kívüli világban zajló változásokra 
összpontosítanak, és arra törekszenek, hogy a gondolkodásuk ne álljon be 
túlságosan egy adott pályára.

3.8.2. Ötletek szelektálása és finomítása. Validálás és tesztelés

A következő lépés az ötletek továbbfejlesztése, ami a Szervező személyiségek, 
vagyis a Gátfutó (Hurdler), a Szövetséges (Collaborator) és az Igazgató (Director) 
szakterülete. Szenvedélyük, és az a tulajdonságuk, hogy nem hajlandók elfogadni 
a vereséget, sokat segít ebben a fázisban, ugyanakkor tudják azt is, hogy ötleteik 
megvalósításához versenyezniük kell az időért, a figyelemért és az erőforrásokért.

A Gátfutó optimizmusa és kitartása lehetővé teszi, hogy magabiztosan vágjon 
neki az ismeretlennek, megbirkózzon az esetlegesen felmerülő akadályokkal, és 
sikerre vigye az elképzeléseit. 

A nagyobb változások gyakran több funkciót érintenek. A Szövetséges igazi coach 
és csapatjátékos, aki összehozza a különböző funkciókat, lehetővé téve az érintett 
munkatársaknak, hogy elengedjék a klasszikus silómentalitást és a részlegek 
közötti versengést, és egy kiemelkedő hatékonyságú multidiszciplináris csapatot 
hozzanak létre.

Az Igazgató mindig a tágabb összefüggésekre összpontosít, jól ismeri a 
szervezet igényeit és hangulatát, és képes azonosítani azokat a stratégiai 
prioritásokat, amelyek nyilván nagyobb valószínűséggel kapnak költségvetést. 
Ez a személyiségtípus inspirál és hatalmat ad, ami mindenkit arra motivál, hogy 
a legjobbat hozza ki magából. Az Igazgató mindenképp végre akarja hajtani az 
előtte álló feladatokat.

3.8.3. Megvalósítás

Az utolsó négy szerepkör az Építőké. Az Élménytervező (Experience Architect), 
a Díszlettervező (Set Designer, a Mesélő (Story Teller) és a Gondozó (Caregiver) 
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valóra váltják az ötleteket, és gondoskodnak róla, hogy a megvalósítás a lehető 
legtöbb pozitív hatással járjon. Ahogy a név is sugallja, az Élménytervező 
biztosítja, hogy az emberek bármiféle kapcsolata (tapasztalata) a szervezettel 
pozitív legyen, sőt, még felül is múlja az elvárásokat.

A Díszlettervező feladata a munkahelyek fejlesztése, hogy azok inspiráló 
környezetet teremtsenek, és biztosítsák az egyéni és a csoportos kreativitás 
támogatásához szükséges harmóniát.

A fentiekkel szemben a Mesélő kommunikációs tehetségére támaszkodva, az 
összes médiumot kihasználva igaz történeteket mesél a szervezeti értékekről, 
valamint együttműködésre és cselekvésre ösztönöz.

A Gondviselők azok, akik leginkább bele tudják magukat képzelni azoknak a 
helyzetébe, akikre az ötletmenedzsment folyamat vagy a megvalósított ötlet 
hatással van. A Gondviselők rendkívül motiváltak a kapcsolatépítésre és az 
emberközpontú élmények megteremtésére.

Mindegyik személyiség létfontosságú készségekkel rendelkezik, és hatékonyan 
hozzájárul az ötletmenedzsment folyamat különböző szakaszaihoz. A vállalatok 
dönthetnek úgy, hogy az egyes lépések végrehajtására külön csapatokat 
állítanak fel, vagy kombinálhatják a személyiségeket a megfelelő megközelítés 
biztosításához, utóbbi megoldás főleg akkor praktikus, ha a szervezet létszáma 
alacsonyabb.

A vezetőknek minden egyes szakaszban tisztában kell lenniük azzal, hogy a 
munkatársak mivel tudnak hozzájárulni az adott fázishoz. Ugyanilyen fontos az is, 
hogy a vezető azonnal észrevegye, ha valamelyik személyiség hiányzik a csapatból, 
képes legyen értékelni, hogy ez milyen hatással lesz az ötletmenedzsment 
folyamatra, és mérlegelje külső fél (eredetileg nem a csapatba tartozó kolléga, 
illetve ügyfél vagy szakember) bevonását.

3.9. Szervezeti kreativitás kezelésének eszközei és folyamatai
A korábban tárgyalt folyamatok és eszközök mindegyike a szervezeten belül 
csapatszinten is alkalmazható. Ezen kívül a szervezetek az internet vagy speciális 
szoftverek segítségével sokkal hatékonyabbá tehetik a kreatív folyamatot, pl. az 
összes saját alkalmazott vagy az ügyfeleik bevonásával. 

3.9.1. Kollektív intelligencia (Swarm intelligence)

A kollektív intelligencia a nagy létszámú embercsoportok közös tudásán, 
tapasztalatain és meglátásain alapul. Három különböző típusa van:
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• a teljes csoport kollektív intelligenciája

• a csoportot alkotó egyedek saját intelligenciája 

• kollektív kreativitás

1. A teljes csoport kollektív intelligenciája (amit csoportos intelligenciának 
is neveznek). A csoport (a tagok együttesen) jobb döntéseket tud hozni, 
mint az egyén. Az egyik leggyakrabban említett példa erre az a népi játék, 
amikor el kell találni, hogy hány babszem vagy cukorka van egy üvegben. 
Az egyes találgatások ritkán helyesek, de az átlaguk figyelemre méltóan 
közel lesz a pontos értékhe.

2. A csoportintelligenciát az üzleti innováció, az innováció-menedzsment 
és a nyílt innováció is kihasználja. Hatékony kezelését az erre a célra 
kifejlesztett szoftverek szolgálják.

3. A csoportot alkotó egyedek saját intelligenciája szintén fontos a feladatok 
megoldásához. A csoporttagok saját, egyéni szakértelme biztosítja, hogy 
mindig legyen valaki, aki tudja a választ az adott kérdésre. A kvízműsorokban 
például gyakran megengedik, hogy a játékos megkérdezze a közönséget, 
és többnyire van valaki, aki élettapasztalatából adódóan tudja a helyes 
választ.

4. A kollektív kreativitást általában közös alkotásra és az innovációs 
kihívásoknál használják. A csapat általában olyan kérdést kap, melynek 
megválaszolása kreativitást igényel, például: „Hogyan tudnánk nagyobb 
forgalmat generálni a KKV-szektorban?”. A csoport a leírt eszközök 
bármelyikét felhasználva, kollektív tudására és tapasztalatára támaszkodva 
ötleteket fogalmaz meg.

5. A csoportintelligencia az internet térhódításával egyre jobban terjed. A 
vállalatok számára olyan szoftvermegoldásokat fejlesztettek ki, amelyek 
szabványosított okos adatformátumok alkalmazásával lehetővé teszik az 
információgyűjtést, mint pl. az Innolytics® Idea Management Software és 
Innovation Management Software programjai.

3.9.2. Kollektív (swarm) szervezetek

Ezek a szervezetek felhasználják és tiszteletben tartják az alkalmazottak és külső 
felek (ügyfelek, szakértők, szolgáltatók) csoportintelligenciáját a kihívásokkal 
és lehetőségekkel kapcsolatos kreatív gondolkodás hatékonyságának növelése 
érdekében.

A kollektív szervezeti struktúrát gyakran felhasználják az innovációs kultúra 
kialakításához, ezáltal befolyásolva a vállalat innovációs képességét.
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3.9.2.1. Nyílt innováció

Amint az 1. modulban olvasható, a nyílt innováció során a vállalat például 
az ügyfelet (vagy bármely más szakértőt) innovációs partnerként vonja be, 
méghozzá nem azért, mert jobbak az ötletei, hanem azért, mert különböznek 
a meglévőktől, és a kreatív gondolkodás célja éppen ez. (Lásd az 1. legjobb 
gyakorlatot a mellékletben.)

3.10. A vállalati stratégia, az innovációs stratégia és az ötletelési stratégia 
összehangolása
Ahhoz, hogy az ötletek olyan változásokhoz vezessenek, amelyek jobbá vagy 
értelmesebbé teszik a vállalati folyamatokat, vagy gyökeresen megváltoztatják a 
szervezetet, összhangban kell lenniük a vállalat stratégiájával. Ellenkező esetben, 
akárcsak a Post-it példájában, a fiókban maradnak, vagy ami még rosszabb, a 
vállalat értékes erőforrásokat és energiát áldoz fel olyan változásokra, amelyek 
nem segítik elő a növekedési stratégia megvalósulását. Következésképpen, bár 
fontos, hogy az ötletelés szakaszában szabad utat engedjünk az ötleteknek, a 
kreatív folyamat validálási szakaszában elengedhetetlen, hogy az ötleteket a 
vállalati stratégiával összevetve is teszteljük.

3.10.1.  Mi a hatás?

A kreatív gondolkodás olyan ötleteket generál, amelyeket azután kiértékelnek, 
tesztelnek és validálnak. Ha ezeken a szakaszokon már túljutottak, a szervezet 
készen áll a változás innovációjára. A végrehajtott változást értékelni kell, hogy 
a szervezet megértse, mire és milyen hatást gyakorolt. Bár az egyéni vagy kis 
létszámú csapatoknál ez ugyanolyan fontos, a hatás kis léptékben gyakran 
nyilvánvalóbb, míg nagy léptékben nehezebb nyomon követni és mérni.

A hatás azt jelenti, hogy milyen változást értünk el – mindegy, hogy pozitívat 
vagy negatívat, vagy éppen semmilyet.

A változások a következő területeken jelenhetnek meg:

• Munkavállalói vagy fogyasztói magatartás és attitűdök 

• Javított (felhasználóbarátabb, hatékonyabb) rendszerek és folyamatok

• A kreatív gondolkodás kultúrájának fejlesztése, a munkavállalók 
bizalmának növelése saját kreatív képességeik iránt

• A nyitottság kultúrájának erősítése, és a változásokkal szembeni ellenállás 
csökkentése

• Stratégiai célok elérése
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3.10.2. A hatás mérése

Annak érdekében, hogy mérni lehessen a változtatások hatását, fontos, hogy 
a változtatások végrehajtása előtt is történjenek mérések. Ahol például 
megváltoztatnak egy folyamatot, hasznos lehet megmérni a dolgozók 
elégedettségi szintjét, összegyűjteni az általános panaszokat, valamint nyomon 
követni, hogy mennyi idő alatt végeznek el bizonyos feladatokat, hogy ezeket 
az eredményeket össze lehessen hasonlítani a változás utáni adatokkal. A 
megcélzott változások a termékek, rendszerek vagy szervezetek fokozatos 
javításától kezdve a korábbiaktól drasztikusan eltérő termékek, folyamatok vagy 
szervezeti struktúra bevezetéséig terjedhetnek.

Figyelem: Ez azt jelenti, hogy már az ötletek értékelésének és kiválasztásának 
szakaszában meg kell határozni a siker kritériumait. Mindenképp figyelembe kell 
venni a következőket:

• várhatóan kire lesz hatással a változás? (és kire volt valóban hatással)

• ugyanazokat a tényezőket és ugyanúgy kell mérni, majd az eredményeket 
össze kell hasonlítani

Válaszok az Ellenőrizze tudását! 3. feladat kérdéseire:  1. S, 2. I, 3.L (Ön maga) 4.D, 
5. A

Kreativitás és ötletkezelés3. MODUL
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“A problémát nem fogja megoldani az a gondolkod-
ás, amelyik létrehozta.” 

Albert Einstein
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A 4. modul a módszertanokat mutatja be, az általánostól a specifikus 
megoldásokig. A résztvevők először megismerkednek az általános pszichológiai 
alapismeretekkel, a gondolkodás fogalmával, típusaival és formáival, majd 
a gondolkodás működésével. Az ezután következő fejezetekben alapvető 
információkat kapnak a fogalmakról, a kritikai, a design és az innovatív 
gondolkodásról, és felfedezhetik az ezek közti kapcsolatokat. A modul második 
részében különböző technikákat és módszereket mutatunk be, kimondottan 
gyakorlat-orientált megközelítést alkalmazva. Ezen túlmenően a résztvevők 
részletes elméleti és gyakorlati információkat szerezhetnek az innovatív 
gondolkodásról és az ismeretek gyakorlati felhasználásának lehetőségeiről ezen 
a területen.

Tanulási célok:

• a gondolkodással kapcsolatos legfontosabb fogalmak megértése, a gyakorlati 
alkalmazás kérdéseit folyamatosan fókuszban tartva

• az innovatív, design és kritikai gondolkodást támogató különböző technikák és 
módszerek használati készségeinek elsajátítása.

Kompetenciák:

• problémamegoldás
• kritikai gondolkodás
• kreativitás
• irányítás/vezetés (az innováció és a design (tervezői) gondolkodás folyamata)
• feltételek megteremtése (a folyamat eredményeinek alkalmazásához) 

4.1. Innovatív gondolkodás, design (tervezői) gondolkodás, kritikai 
gondolkodás
A modul első részben a gondolkodás fogalmára, elemeire és típusaira vonatkozó 
általános pszichológiai alapismereteket tekintjük át, hogy megérthessük a 
gondolkodás működését.

4.1.1 A gondolkodás alapkoncepciója

Pszichológiai szempontból a gondolkodás magasabb rendű, emberre jellemző 
kognitív funkció, és ebben a minőségében az alacsonyabb rendű kognitív 
funkciók, így például az észlelés és a reprezentáció eredményeire épül.
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A gondolkodás a jelenségek közötti (belső és lényegi) kapcsolatok és 
összefüggések felfedésére és felismerésére összpontosít, lehetővé téve ezáltal 
mind a lényegre fókuszálást, mind az általánosítást, illetve a valóság új, gyakran 
igen összetett tulajdonságainak feltárását is.
A gondolkodás nemcsak felhasználja, hanem sajátos módon befolyásolja is az 
összes többi pszichológiai folyamatot (figyelem, emlékezet, gondolatok, érzések), 
melyek szintén visszahatnak a gondolkodásra, hol pozitívan, hol negatívan 
befolyásolva azt.

A gondolkodás elemei - ötlet, fogalom, ítélet, vélemény:

Az ötlet a gondolkodás legegyszerűbb formája és kiinduló pontja.

A fogalom/koncepció egy tárgy vagy jelenség általános és lényeges 
jellemzőinek szavakba foglalt kifejezése.

Az ítélet a fogalmak közötti kapcsolat megértése. Általában ítéletekben 
mondunk ki vagy tagadunk valamit.

A vélemény/következtetés két vagy több ítélet közötti kapcsolatot fejez ki. 
Az állítások alapjául szolgáló ítéleteket premisszáknak nevezzük; a levezetett 
ítéletet következtetésnek.

Ellenőrizze tudását! 1. feladat:

Próbáljon meg példát mondani arra, amikor valamilyen ötletéből először 
koncepció született, majd átfogó véleményként fogalmazta meg.

Hogyan tudja előadni a véleményét úgy, hogy azt a vezetőség vagy az 
innovációs csapat vezetője is elfogadja?

Próbáljon meg felidézni egy konkrét esetet a múltból - elfogadták a véleményét?

Ha elfogadták, ön szerint miért tudta keresztülvinni az akaratát?

Ha nem fogadták el: Ön szerint hol hibázott? Ma másképp csinálná? 
(lehetséges okok: rossz kommunikáció vagy rossz időzítés (az ön részéről), 
érdektelenség vagy együttműködési képtelenség (a vezetőség részéről) 
stb.)
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A GONDOLKODÁS SPECIÁLIS JELLEMZŐI

A független gondolkodás az új kérdések és új problémák megtalálásának 
művészete anélkül, hogy kész megoldásokat keresnénk és alkalmaznánk, vagy 
mások gondolataira, tudására és véleményére támaszkodnánk. A független 
gondolkodó kreatívan oldja meg a kérdéseket és problémákat, új megoldási 
módokat, új tényeket és törvényszerűségeket, magyarázatokat és elméleteket 
keres és talál.

Ha kritikusan gondolkodunk, nem hagyjuk, hogy mások gondolatai és véleménye 
befolyásoljanak, hanem szigorúan és helyesen értékeljük ezeket, mind a pozitív, 
mind a negatív vonatkozásokat figyelembe véve. A kritikai gondolkodást nem 
csak mások véleményével és gondolataival, hanem a sajátjainkkal szemben is 
alkalmaznunk kell.

A rugalmas gondolkodás képessé tesz arra, hogy megváltoztassuk a terveinket 
vagy a feladatok megoldásának módját, amikor az eredeti megközelítés 
helytelennek bizonyul.
Ennek ellentéte a nem reaktív, dogmatikus gondolkodás, amely nem tükrözi a 
valós élet dinamikáját, és nem felel meg a változó követelményeknek.

Okosan gondolkodva rövid időn belül döntéseket tudunk hozni, mert a legkisebb 
habozás is negatív következményekkel járhat.

A gondolkodás mélysége azt mutatja meg, hogy milyen mértékben vagyunk 
képesek megragadni a kérdés valódi lényegét, a problémát minden oldalról 
megvizsgálni, valamint a jelenséget összefüggéseinek sokféleségével együtt, 
környezetének részeként értelmezni.

A gondolkodás következetessége azt a képességet jelöli, hogy a probléma 
vizsgálata során képesek vagyunk logikus rendet tartani, és nem térünk le a 
megoldáshoz vezető útról. A következetes gondolkodás szigorúan logikus.

A gondolkodás fent bemutatott, illetve egyéb, itt nem részletezett tulajdonságai 
szorosan egymáshoz kapcsolódva alkotják a gondolkodás lényegét, amely a 
lényeges dolgok kifejezésében és az önálló általánosításban nyilvánul meg.
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Ellenőrizze tudását! 2. feladat:

Tapasztalt már olyasmit, amikor egy fiatal diplomás vagy gyakornok javaslata 
elbukik a felettesei dogmatikus és rugalmatlan gondolkodásán?

Ha igen – ön hogyan reagált erre a helyzetre?

Ha nem – mit  tenne?

Reflexió: Gyakran előfordul, hogy a kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezők 
is véleményeket fogalmaznak meg, vagy ötletelnek. Lehet, hogy ezek az 
ötletek túl rugalmasan kezelik a valóságot, vagy túl sok újdonságot vetnek 
fel, de meg kell őket hallgatni, és irányt kell adni nekik.
Ön szerint egy-egy új ötlet alkalmazása esetén az a lehetőség, hogy az adott 
probléma mélyére lehet hatolni, végső soron pénzt vagy időt takaríthat meg a 
vállalatának? Vajon ez általánosan érvényes?

Reflexió: A gyakorlatban – paradox módon - sokszor előfordul, hogy egy-egy 
ötlet (pl. a folyamatirányítással vagy egy új termékekkel kapcsolatban), még 
ha zseniális is, inkább bonyolítja a helyzetet, mintsem megoldaná. Alapos, 
sok időt és pénzt felemésztő elemzésre kerül sor, szakértőkkel konzultálnak, 
különböző információkat gyűjtenek stb. míg végül rádöbbennek, hogy az 
innováció a gyakorlatban használhatatlan, akár pénzügyi okokból, akár 
azért, mert a hatása a megvalósítás költségeihez képest elenyésző.

4.2. A gondolkodás típusai
A gondolkodási módokat bizonyos elemzési szempontok alapján különböző típu-
sokba sorolhatjuk.

4.2.1. A téma elvontsága, vagyis a gondolkodást alkalmazó tevékenység jellege 
szerint:
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A SPECIFIKUS GONDOLKODÁS a gondolkodó észlelési mezejében lévő 
objektumok közötti kapcsolatok megértéséről szól. Ez a gondolkodás elsősorban 
észlelésekkel, ötletekkel és konkrét fogalmakkal foglalkozik, és különösen 
a gyakorlati tevékenységek során alkalmazzák. A tapasztalatból származó 
specifikus tényeken alapul.

Az egyszerűbb formájában az állatoknál is megfigyelhető specifikus gondolkodással 
ellentétben az ABSZTRAKT (KONCEPTUÁLIS) GONDOLKODÁS csak az emberre 
jellemző. Ez a gondolkodás a fogalmak szintjén zajlik, amelyek általában 
verbális formában jelennek meg, az általánosítás és absztrakció magasabb 
formáinak termékei, és a tárgyak és jelenségek alapvető tulajdonságait tükrözik. 
Tulajdonképpen a tárgyak és jelenségek közötti, nem nyilvánvaló kapcsolatok 
megértéséről van szó.

4.2.2. A gondolkodás iránya szerint:

A KONVERGENS GONDOLKODÁST olyan feladatoknál használjuk, amelyeknek csak 
egy helyes megoldása van. Ekkor a gondolkodás egyetlen célra, vagyis a megoldás 
megtalálására irányul. A gondolkodási műveletek célja a feladat sajátosságainak 
észrevétele és egy olyan megfelelő szabály (algoritmus) keresése, amelynek 
alkalmazása megoldja azt. A hagyományos intelligenciatesztek a konvergens 
gondolkodás szintjét határozzák meg.

A DIVERGENS GONDOLKODÁST ezzel szemben olyan feladatokra alkalmazzák, 
amelyeknek több lehetséges megoldása is lehet. A gondolkodó megkeresi az összes 
lehetséges megoldást vagy eljárást, és kiválasztja közülük a legmegfelelőbbeket. 
Ennél a típusnál a hipotézisek rugalmas felállítása és tesztelése a jellemző, 
melyekkel a megoldások megfelelőségét értékeljük, illetve az alkalmasságukat 
befolyásoló tényezőket próbáljuk megjósolni.

Gyakorlati példa a divergens gondolkodásra:
Ha egy folyamat, például egy biológiailag lebomló anyagot alkalmazó 
fröccsöntési eljárás fejlesztésének célja valamilyen minőségi termék 
előállítása, akkor ezt a fejlesztést olyan versenyként kell elképzelni, ahol 
az a nyertes termék, amelyik a gyártás végén a legjobban megfelel a 
megszabott feltételeknek.
Itt többféle ötlet is elfogadható - pl. megoldások a gép felállítására vagy 
a biológiailag lebomló anyag vizsgálatára a gép paraméterezéséhez, 
környezetvédelmi megoldások (porvédelem), stb.

Ez a megközelítés megfelel a divergens gondolkodásnak = a siker többféle 
módszerrel, illetve ezek kombinációival érhető el.



98

4. MODUL Innováció és gondolkodás

Gyakorlati példa a konvergens gondolkodásra:
Konvergens megközelítés esetén csak egy a helyes megoldást - pl. a legalacsonyabb 
költségű optimális megoldást – fogadjuk el. Ennek tipikus példája az egyedi 
termék, azaz amikor a legmagasabb minőségű terméket szeretnénk előállítani, 
de a legalacsonyabb áron. Az első termék egy prototípus, amihez aztán gyártási 
megoldást javasolunk. Egyes technológiák drágák, mások olcsóbbak, így csak 
egy megoldás lesz elfogadható - amelyik költségtakarékos, de a kívánt minőségű 
végterméket eredményezi.
Nem sok megoldás létezik, mert ha több változót kell figyelembe venni, akkor 
ezeket együtt kell optimalizálni.

4.3. Gondolkodási műveletek – gondolkodás
A gondolkodás lényege a gondolkodási műveleteknek nevezett gondolkodási 
folyamatok végrehajtása.

Az ANALÍZIS (ELEMZÉS) az egésznek részekre való gondolati felosztása, a 
valóságban létező tárgyak és jelenségek egyes oldalainak (tulajdonságainak, 
viszonyainak) elkülönítése, illetve az elemek és az elemzett egész közötti kapcsolat 
azonosítása és meghatározása.

A SZINTÉZIS, vagyis a gondolatok egyesítése a valóságban létező tárgyak és 
jelenségek elkülönített részeinek, tulajdonságainak vagy kapcsolatainak egyetlen 
értelmes egésszé alakítása.

Az ÖSSZEHASONLÍTÁS olyan gondolati művelet, amely több tárgy vagy jelenség 
között hasonlóságokat és különbségeket állapít meg. Az is lehetséges, hogy a 
tárgyak/jelenségek bizonyos szempontból hasonlóak, más szempontból viszont 
különbözőek, ezért a kommunikáció során meg kell határozni azt a szempontot, 
amelyre az összehasonlítást alapozzuk.

Az ABSZTRAKCIÓ olyan gondolati művelet, amellyel a tárgyak és jelenségek 
lényeges tulajdonságait emeljük ki, miközben a jelentéktelen vonásokkal nem 
foglalkozunk.

Az ÁLTALÁNOSÍTÁS egy bizonyos csoportba tartozó tárgyak és jelenségek közös 
tulajdonságainak elméleti meghatározása és összekapcsolása, a rájuk vonatkozó 
közös törvények meghatározása.

A KONKRETIZÁLÁS a konkrét, szemléletes, érzékszervek segítségével érzékelhető 
dolgokra való összpontosítás a jelenségek általános jellemzői vagy tulajdonságai 
helyett.
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A SPECIFIKÁCIÓ olyan gondolati művelet, amelynek során elképzeléseket 
hozunk lére vagy értékelést végzünk valamilyen egyedi jelenségre (eseményre) 
vonatkozóan, melyek különböznek az összes rokon vagy hasonló jelenségtől 
(eseménytől).

  Gyakorlati példák - ÖSSZEHASONLÍTÁS (Benchmarking):

Praktikus jellege miatt a gyakorlatban leggyakrabban használt mentális 
művelet. Ha egy új, a fogyasztó számára hasznos tulajdonsággal rendelkező 
terméket fejlesztünk ki, akkor azt a korábban használt, jól bevált termékekkel 
hasonlítjuk össze. A termék lehet hétköznapi használatra szánt műszaki cikk, 
így például porszívó (az újnak kisebb a fogyasztása, könnyebb, olcsóbb, kisebb); 
telefon (eleinte egyre kisebb, ezért könnyebben hordozható készülékek, 
később viszont a képernyőre vonatkozó igények miatt egyre nagyobbak) stb. A 
lényeg az összehasonlítás - a régi és az új termékek összehasonlítása és ezáltal 
a termékek és szolgáltatások javítása. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem 
teljesen új termékeket kell kitalálni, hanem olyanokat, amelyek a felhasználók 
igényeit jobban kielégítik. Ez a megközelítés szintén innovációnak minősül.

  Gyakorlati példák - ÁLTALÁNOSÍTÁS:

Termékek, például biológiailag lebomló műanyagokból készült cikkek 
gyártásának ismételt tesztelése fröccsöntő vagy fóliafúvó gépeken. Minden 
eredményt lejegyeztek és visszaigazolnak, és ennek alapján vezették be a ter-
mékek gyártása során követendő eljárásokat. Ezzel az ilyen típusú anyagok es-
etében a legjobbnak bizonyuló gépbeállításokkal, hőmérséklettel és nyomással 
egy általánosított eljárást hoztak létre. A tesztelésben részt vevő vállalatok az 
adott területre vonatkozó konkrét know-how-ra is szert tehettek.

4.4.  Az innovatív gondolkodás, a design (tervezői) gondolkodás, a kritikai 
gondolkodás és a kreatív gondolkodás meghatározása
A kreatív, kritikai és design (tervezői) gondolkodási készségeinek fejlesztése 
szakterülettől függetlenül javítja a komplex szervezeti problémák megoldásának 
képességét. Az itt bemutatott eszközöket az üzleti élet, a kormányzat, az 
egészségügy, a művészetek, az ipar és még sok más terület vezetői használják. 
Készüljünk fel a megfelelő eszközökkel, hogy pályafutásunk igazán sikeres 
lehessen! Gondolkodjunk másképp, hogy jobb vezetők lehessünk!

A kreatív, kritikai és design (tervezői) gondolkodási módok szisztematikus, 
személyközpontú folyamatokat foglalnak magukban:

• Problémák azonosítása, gondolkodási keretek meghatározása
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• Különböző nézőpontok alkalmazása
• Alternatív magyarázatok keresése
• Ötletek létrehozása és tesztelése
• Értékteremtő, pozitív eredményekhez és lehetőségekhez vezető tevékenységek 

végzése.

A kreatív gondolkodás során a problémákat vagy helyzeteket új szemszögből 
szemléljük, így szokatlan megoldásokhoz juthatunk. A kreatív gondolkodás 
ösztönözhető strukturálatlan folyamatokkal, mint például az ötletelés, és 
strukturáltakkal, mint például a laterális gondolkodás.

A kritikai gondolkodás céltudatos, önszabályozó folyamat ítéletek vagy 
következtetések létrehozására, amely egy következtetés értelmezését, elemzését, 
értékelését és összefoglalását eredményezi, valamint megmagyarázza az 
ítélet vagy következtetés alapjául szolgáló bizonyítékokat és módszertani vagy 
kontextuális megfontolásokat.

A design (tervezői) gondolkodás azokat a kreatív stratégiákat foglalja magában, 
amelyeket a problémák felmérésére lehet használni, illetve az ezen problémák 
megoldását segítő eszközöket. A fogalom a professzionális tervezési gyakorlatnál 
szélesebb tartományt fed le, és mind üzleti, mind társadalmi problémákra 
alkalmazzák.

4.5. Kritikai gondolkodás
A kritikai gondolkodásra leginkább az jellemző, hogy igyekszünk minden 
információt a lehető legszélesebb kontextusban megérteni. A kritikus 
beállítottságú személy megpróbál az állítások, érvek, tanulmányok vagy cikkek 
mögé látni, és megérteni ezek részleteit.

Megvizsgálja a szerzők indítékait és képzettségét, a bemutatott állítások logikai 
koherenciáját, a felhasznált bizonyítékok hitelességét, a következtetések 
őszinteségét vagy a tudományos módszertanhoz való hűséget. Tudja, hogy egy 
dolgot többféle szemszögből is lehet vizsgálni, és ahelyett, hogy egy nézőpontot 
választana, a többit pedig elutasítaná, megpróbál többet egyszerre megérteni. A 
kritikai gondolkodás egyben folyamatos törekvés arra, hogy javítsuk a kifejezés 
pontosságát. Ennek az erőfeszítésnek az eredménye a strukturált, következetes 
és logikus kifejezésmód. A kritikus személy nem csupán mások gondolkodását 
és a körülötte lévő világból származó információkat vizsgálja. Szisztematikusan 
és alaposan megvizsgálja saját indítékait, gondolatmenetét, valamint saját 
véleményének és döntéseinek kialakulását is, és a megfigyeltek alapján javít 
a kommunikációján, hogy az világosabbá és érthetőbbé váljon. A kritikai 
gondolkodás szisztematikus kíváncsiságot és nyitott elmét kíván, viszont nem 
feltételez állandó, mániákus gyanakvást.
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Ha valaki kritikus, az nem azt jelenti, hogy mindenbe kényszeresen beleköt. 
Épp ellenkezőleg: azt keresi, hogy kiben és miben bízhat. Nem kizárólag olyan 
embereket lát maga körül, akikben nem lehet megbízni, hanem olyanokat is, akik 
megérdemlik a bizalmát. Aki kritikusan gondolkodik, nem kritizál automatikusan 
- bár ezek hasonló szavak, tartalmuk mégis más. Aki kritizál, az azt mondja: 
“Mindent tudok erről a megoldásról, és nincs értelme”. A kritikus gondolkodó 
szerint “Lehet, hogy nem egészen értem ezt a megoldást, mi lenne, ha mélyebben 
tanulmányoznám?” A kritikai gondolkodás eredményeként megpróbáljuk 
objektíven látni a világot, megkülönböztetve a jót és a rosszat.

A kritikus gondolkodás az ötletek, fogalmak vagy összegyűjtött adatok 
elemzésének módszere, hogy a helyzetet különböző nézőpontokból 
értékelhessük, és elfogulatlanul optimális megoldáshoz juthassunk. A kritikus 
gondolkodó képes előre látni bizonyos tevékenységek következményeit. A kritikai 
gondolkodás képességével rendelkező kutató önállóan gondolkodik, objektív 
marad, problémákat old meg és megoldásokat vezet le.

Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

Képzeljük el, hogy egy gyártó vállalatnál az egyik beosztott alkalmazott 
javaslatot tesz arra, hogyan lehetne a gyártási folyamatot racionalizálni. 

Hogyan reagáljon a vezető?

Kritizálja a javaslattevőt, hogy nem is ért az ilyesmihez, és az ötletét úgyse fogja 
megvalósítani, vagy hallgassa meg és értelmezze a javaslatot, és javasoljon rá 
egy lehetséges gyakorlati megoldást?

Dolgozzon ki teljes eljárásrendszert egy adott innováció megvalósítására, 
beleértve a változás kommunikációját is?

Reflexió: Gyakran azt hisszük, hogy az innováció csak termékre vonatkozhat, 
de az innovatív javaslat számos esetben a folyamatok felgyorsítását, 
finomítását vagy kultúráját célozza, mint például a műanyaggyártás 
során keletkező selejt vagy primer termékek összegyűjtésére vonatkozó 
innovációk. A precíz gyűjtőrendszer biztosítja, hogy a sorokról csak egy 
meghatározott anyag (polimer) kerüljön le a feldolgozás során. A polimerek 
típusai vizuálisan nem különböztethetők meg egymástól (mint ahogy pl. a 
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fémek), ezért a gyártósori hulladékok összegyűjtését kifejezetten úgy kell 
megtervezni, hogy az anyagok ne keveredjenek. Ez garantálja a megfelelő 
anyagok újbóli felhasználását.

4.5.1 A kritikai gondolkodást támogató legismertebb módszerek
A kritikai gondolkodás módszereinek a tények megértését, a megszerzett 
tények közötti összefüggések feltárását, a saját vélemény kialakítását, és 
általában véve az ismeretek elmélyítését kell ösztönöznie. A kritikai gondolkodás 
az információszerzésre, annak értékelésére, valamint a logikus és objektív 
összefüggések megtalálására összpontosít.

A kritikai gondolkodást támogató legismertebb módszerek:

E-U-R módszer

Az E-U-R tanulás-tervezési módszer, amelyet néha háromfázisú 
tanulási modellnek is neveznek. Lépései a Felidézés (Evocation), 
az információ fontosságának Megértése (Understanding) és 
az Átgondolás (Reflexion). Mindegyik fázis más-más tanulási 
formát igényel.

Felidézés (Evocation): Az első lépésben a tanulók felidézik, 
hogy mi az, amit már tudnak a témáról. Célja a tanulók 
motiválása és aktivizálása.

Megértés (Understanding): A második lépésben a tanulók 
új információkat szereznek és ezeket fel is dolgozzák, majd 
beillesztik az eredeti (az első lépésben felidézett) információk 
alkotta tudásrendszerükbe.

Átgondolás (Reflexion): Az utolsó lépésben a tanulók 
átgondolják, hogy mit és hogyan tanultak, és osztályozzák, 
rendszerezik és megszilárdítják új ismereteiket. A cél a 
megszerzett információk, valamint az ezek megszerzését célzó 
tevékenységek átgondolása, hogy vonatkozó tapasztalataikat 
a tanulás folyamatában ismét felhasználhassák majd.

Brainstorming 
(ötletelés)

Az ötletelés lényege az, hogy az adott témára minél több, 
akár látszólag nem is kapcsolódó asszociációt hozzunk 
létre kritizálás és értékelés nélkül, támogatva az intuitív 
gondolkodást és az új ötletek szabad generálását.
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Brainwriting

Az ötletelés írásbeli formája, ahol mindenki kap egy papírt, 
amire felírhatja az ötletét. A brainwriting sajátos formája a 
“365 módszer”, ahol egy hat fős csoport minden tagjának 
5 perc alatt legalább 3 ötlettel kell előrukkolnia. A módszert 
olyan problémáknál kell használni, ahol nincs egyértelmű 
vagy egyszerű megoldás.

Round robin 

(körkérdés)

A csoportban körbe adunk egy papírt és egy tollat, hogy 
mindenki leírhassa a témával kapcsolatos elképzeléseit. 
A tanulók látják az előttük leírtakat, így kommentálhatják 
és kiegészíthetik társaik ötleteit. Az egyéni hozzászólások 
ellenőrzéséhez minden tanuló más színű tollal írhat.

Four corners

(négy sarok)

Ennek a tevékenységnek az alapja a tanulók mozgása a 
helyiségben. A teremben számozott papírokat rendezünk el, 
mindegyiken egy-egy kérdéssel. A résztvevők 3-4 csoportra 
oszlanak. Minden csoport kap egy számot. A résztvevők 
megkeresik a kapott számnak megfelelő kérdést, megvitatják, 
majd felírják a válaszukat vagy véleményüket egy papírra, amit 
aztán a sarokban hagynak. A mentor utasítására átmennek 
a következő sarokba, megismerkednek az ott megadott 
kérdéssel, elolvassák az előző csoport erre a kérdésre adott 
reakcióit, és rövid megbeszélés után mellé írják a saját 
válaszaikat/véleményüket. A tevékenység akkor ér véget, 
amikor minden csoport visszaérkezik a kiinduló állomásra.

Kocka 

(Leírás, 
összehasonlítás, 

asszociáció, 
elemzés, 

alkalmazás, 
érvelés, 

ellenérvelés.)

A kocka 6 oldalára felírjuk a tanulótól elvárt akciókat (leírás, 
összehasonlítás, asszociáció, elemzés, alkalmazás, érvelés, 
ellenérvelés). A résztvevőknek egy választott témáról a kockán 
szereplő utasításnak megfelelően kell írniuk. A rendelkezésre 
álló idő 2-4 perc. A kocka minden oldalát használni kell, 
hogy a tanuló hipotéziseket alkothasson, valós felhasználási 
lehetőséget keressen a témára, ötleteket, ismereteket 
fogalmazzon meg, és a témát részekre bontsa.
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Elmetérkép

A módszer adott terület fogalmait és a köztük lévő 
kapcsolatokat grafikusan jeleníti meg.

Az elmetérkép a kreatív gondolkodás, az ötletelés, a 
problémamegoldás és a jegyzetelés kombinációja, olyan 
diagram, amelyet szavak, gondolatok, feladatok és egyéb 
megjegyzések ábrázolására használnak. Mindezeket egy 
központi kulcsszó vagy ötlet köré rendezik.

Az elmetérkép a két agyfélteke folyamatainak grafikus 
kifejezése (Baloldal: intellektuális folyamatok - szavak, tények, 
elemzések, következtetések, logika, számolás, lépésről lépésre 
stb.; Jobboldal: érzelmi folyamatok - ötletek, képek, érzések, 
spontaneitás, intuíció stb.)

Kiváló módszer a hallgatóságtól érkező megjegyzések és az 
ötletek rögzítésére, rövid távú tervezésre, segít az információk 
rendezésében, továbbá a megoldás megtalálásában, ráadásul 
az emberi tevékenységek bármely területén alkalmazható - a 
vállalatvezetéstől kezdve az oktatáson át a vásárlásig.

Venn diagram

(halmazábra)

A tanulók először is összehasonlítják azokat a témákat, 
amelyekről gondolkodniuk kell. Ezután átfedő köröket vagy 
téglalapokat rajzolnak, és ezekbe beleírják a jelenség vagy 
probléma jellemzőit, tulajdonságait. A közös jellemzőknek az 
alakzatok metszéspontjában kell megjelenniük.

Pexeso

(Memóriajáték)

A gyerekek “keresd a párját” típusú memóriajátékaira 
épülő módszer. Az egyik kártyatípus (piros) információkat 
(pl. dátumokat, neveket) tartalmaz, a másik (kék) pedig 
definíciókat, műveket és leírásokat. A játékosok nem láthatják 
egymás kártyáit. Az első játékos egy nála lévő kék kártyáról 
többször felolvassa a rajta levő szöveget, hogy a többiek 
jól megjegyezzék. Ezután megtippeli, hogy melyik fogalom 
tartozhat a szöveghez. Akinek piros kártyája van, megnézi, 
hogy megvan-e nála a megfelelő fogalom kártyája. Ha igen, 
a hallottak alapján igyekszik emlékezetből elmondani a hozzá 
tartozó definíciót.



105

4. MODULInnováció és gondolkodás

Piramis

A tényeket a megadott sablon szerint kell kitalálni és piramis 
alakban elrendezni. Az alapmodell nyolc sorból áll. A módszer 
ideálisan alkalmas történetmeséléshez vagy novellaíráshoz.

1. sor - A főszereplő neve

2. sor - A karakter leírása két szóban

3. sor - A történet helyszínének jellemzése három szóban.

4. sor - A történet cselekményének leírása négy szóban.

5. sor - Az első jelenet leírása öt szóban (kiindulás)

6. sor - A cselekmény menetének leírása 6 szóban

7. sor - A cselekmény megoldásának leírása 7 szóban

8. sor - A cselekmény részletezése 8 szóban

Ellenőrizze tudását! 4. feladat:

 Brainstorming – a leggyakrabban alkalmazott módszer

Használja ezt a módszert? Mikor és hol?

Gyakorlati példa: Autóban lévő biztonsági övek rögzítésének megoldása.
Az anyósülésen a biztonsági öv becsatolásához annyira kevés volt a hely, 
hogy előfordult, hogy az utas az övet nem is tudta használni. Az utastér 
műanyag alkatrészeinek gyártásával foglalkozó cég pályázatot hirdetett 
ennek a gyakorlati formatervezési problémának a megoldására. Brain-
storming útján kaptak egy listát a megoldásokról, amelyeket tovább vizs-
gáltak a megvalósítás érdekében.

4.6. Design (tervezői) gondolkodás
A design (tervezői) gondolkodás olyan innovatív folyamat, amely a tervező 
érzékenységét használja fel arra, hogy kielégítetlen igényeket és lehetőségeket 
találjon olyan új megoldások létrehozására, melyek majd az emberek számára 
fontosak lesznek. A design (tervezői) gondolkodás ugyanakkor igyekszik meg-
találni a bonyolultban az egyszerűt, hogy javítsa a tervezett termékekkel kapc-
solatos tapasztalatok minőségét, és az ügyfelek igényeinek kiszolgálásával meg-
oldja a problémáikat.
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A design (tervezői) gondolkodás eredete

• Ezt a tervezési módszert a Stanford Egyetemen dolgozták ki, és mára az 
egyik legkeresettebb készséggé vált az iparban. A design (tervezői) gon-
dolkodás koncepciója kezdetben csak néhány, a kidolgozása során figye-
lembe vett területre korlátozódott, de hamar kiderült, hogy számtalan 
tudományágban alkalmazható, az orvostudománytól az űrkutatáson át a 
humánerőforrás-menedzsmentig, az üzemeltetésig és a tervezésig.

•  A design (tervezői) gondolkodással kapcsolatos készségek oktatása és el-
sajátítása olyannyira fontos lett, hogy ma már a világ vezető egyetemein, 
és egy piacvezető globális vállalatnál is a képzés részévé vált.

Röviden, a design (tervezői) gondolkodás olyan módszertan, amely lehetővé 
teszi az innovációt, és a következő részeket foglalja magában:

• Kreatív ötletek és a külső szempontú megközelítés támogatása

• Kockázatvállalás a kezdeti szakaszban

• A kudarctól való félelem kiküszöbölése

• Az ügyfél és céljai, valamint viselkedése és attitűdjei mélyebb megértése

• Az ötletek korai tesztelése az azonnali visszajelzések érdekében

• A termék vagy szolgáltatás használhatóságának, megvalósíthatóságának 
és észlelt értékének megkérdőjelezése

Amit a design (tervezői) gondolkodásról tudni kell:

A design (tervezői) gondolkodás elsősorban a célokra és az emberközpontú 
találmányokra összpontosít. A tervezés a legösszetettebb problémák meg-
oldására is alkalmas.

A design (tervezői) gondolkodás támogatja:

A képességek 
optimális 

kihasználását

 
A 

megvalósíthatósági 
elemzéseket

 
A vevői igények 

kiszolgálását

A kreatív, kritikus és design (tervezői) gondolkodási módokkal kapcsolatos 
műveletek javítják a szervezet komplex problémák megoldására vonatkozó 
képességét.
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  Gyakorlati példa:
Végzős építészmérnök hallgatók, egy műszaki egyetem és gyártó cégek 
együttműködése napszemüvegek gyártása céljából (a további információkat ld. a 
Példák a jó gyakorlatokra fejezetben). A szemüvegeket fogyóeszköznek tekintjük, 
gyakran eltörnek, sokszor végzik a hulladékban, ezért jött az ötlet, hogy ökológiai - 
biológiailag lebomló műanyagból készítsék el őket.
A tervezők éppen ezért ökológiai szempontból megfelelő megoldást kerestek- ez egy 
olyan design (tervezői) gondolkodási mód, amelyet ma “ECODESIGN” néven, azaz 
ökológiai tervezésként ismerünk.

  Gyakorlati példa:
A szlovákiai “ECOCAPSULA - mobilház” elnevezésű kezdeményezés keretében 
természetbarát anyagokból készítettek előre gyártott házakat (https://www.
ecocapsule.sk/).
A projekt elején, 2013-2014-ben az ötlet még túlságosan futurisztikusnak tűnt. Az 
emberek nem érdeklődtek az ilyen típusú konstrukciók iránt, vagyis az ötlet nem a 
vásárlói igényekre válaszul született.
A szerzők nagy kockázatot vállaltak, a szlovák piac támogatása híján saját erőforrásaikra 
kellett támaszkodniuk, de mégsem adták fel az ötletüket. Később megkereste őket 
egy befektetői csoport, amely a felhasználói magatartásban forradalmi változásokat 
hozó életképes ötleteket keresett. Az ötlethez végre megtalálták a felhasználókat - bár 
kezdetben kevesen voltak. Később, 2015-ben legyártották az első valódi darabot, és 
tesztelték a vásárlókon.

         Gyakorlati példa:

A történet hasonlít a fentihez – ragaszkodás egy ötlethez, befektetés a projektbe, a 
látnoki befektetők későbbi érkezése, majd később a tesztelés és az ügyfelek felkeresése. 
Mindez  a szlovákiai repülő autó, az úgynevezett „AirCar” fejlesztése kapcsán történt.
https://www.bbc.com/news/technology-57651843
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A következő táblázat a gondolkodási típusok megegyező és eltérő jellemzőit sorolja 
fel:

KREATÍV 
GONDOLKODÁS

DESIGN 
(TERVEZŐI) 

GONDOLKODÁS

KRITIKAI 
GONDOLKODÁS

INNOVATÍV 
GONDOLKODÁS

• A 21. század 
kulcskompetenciája
• Új perspektíva, amely 
nem szokványos 
megoldásokat vagy 
valami teljesen újat 
eredményez
• Ötleteink 
felhasználása 
és terjesztése, 
a szokásainkon 
túlmutató inspirációk 
keresése
• Meglévő ötletek 
megváltoztatása vagy 
kijavítása
• Fejleszthető és 
támogatható készség
• Gördülékenység, 
rugalmasság és 
eredetiség
• A környezet 
kulcsfontosságú - 
biztonság, bizalom, 
megértés és humor
• Kockázatvállalási 
hajlandóság és a közös 
megoldásokhoz való 
ragaszkodás leküzdése
• A problémákra 
lehetőségként tekint

 

• Lehetővé teszi 
az innovációt - a 
szokásainkon 
túlmutató 
gondolkodást és az 
ötletek létrehozását.
• Kockázatvállalás a 
korai szakaszokban 
és a kudarctól való 
félelem kiküszöbölése.
• Az ügyfél és céljai, 
viselkedése és 
hozzáállása mélyebb 
megértése
• Fontos szempont 
azoknak a megértése, 
akiknek termékeket 
vagy szolgáltatásokat 
tervezünk
• A hatékony 
stratégiafejlesztés és a 
folyamatos szervezeti 
változás alapja
• Problémaalapú 
gondolkodási és 
munkamódszer.
• Hasznos 
megközelítés a meg 
nem határozott vagy 
ismeretlen problémák 
megoldásához

• A design (tervezői) 
gondolkodás minden 
fázisában szerepet 
kap
• A kritikai és a kreatív 
gondolkodás nem 
választható szét
• Szisztematikus 
kíváncsiságot 
és nyitott elmét 
feltételez.
• Az előítéletek 
felismerésének és 
megkérdőjelezésének 
folyamata.
• Technikáit általában 
a problémák 
megoldására és 
megelőzésére 
alkalmazzák
• Legfontosabb 
jellemzője, hogy 
minden információt 
a lehető legszélesebb 
kontextusban 
igyekszik megérteni.
• Folyamatosan 
próbálja pontosítani 
a gondolatok 
kifejezését
• Igényel valamilyen 
struktúrát, valamint 
egy bizonyos szintű 
kreativitást

• A hagyományosan 
a termék-tervezésre 
összpontosító 
design (tervezői) 
gondolkodásból 
származik.
• Strukturált 
megközelítés, ahol az 
információt, a tudást 
és a tapasztalatot 
keresik és használják 
fel a lehetőségek 
kihasználására 
és a problémák 
megoldására.
• Gyors és nyitott 
tanulási folyamatokat 
használ a különböző 
lehetőségek gyors 
létrehozására, 
valamint az eleve 
működés-képtelen 
megoldások 
kiszűrésére.
• Az agy kreatív és 
logikai képességeit 
is felhasználja az 
alternatív megoldások 
és kombinációk 
azonosítására a jobb 
eredmények elérése 
érdekében.
• Az innovációs 
folyamat eredménye 
az innováció
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4.6.1. Design gondolkodó / Tervező

A tervező elsősorban megfigyelő. Az emberek véleménye nagyon fontos, 
ezért támaszkodik sok vállalat a célcsoportok megfelelő meghatározására és a 
felmérésekre. A design gondolkodó ugyanakkor azt is tudja, hogy a szavaknál 
sokkal ékesebben beszélnek a tettek, és az utóbbiakat is szemmel tartja.

A tervező második eszköze a képzelet. A tervezők fejlesztik képzelőerejüket, 
folyton kérdéseket tesznek fel, és olyan területekre hívják fel a figyelmet, amelyek 
korábban esetleg nem is voltak szem előtt, mindezt a kollégák, az ügyfelek, a 
végfelhasználók és a (jelenlegi és jövőbeli) vásárlók nézőpontját is figyelembe 
véve. A „legfontosabb az ember” megközelítés alkalmazásával a design 
gondolkodók alapvetően szükséges megoldásokat tudnak kitalálni, amelyek 
kifejezett vagy rejtett igényeket elégítenek ki. Észrevesznek olyan dolgokat, 
amelyeket mások nem, és tudásukat az innováció inspirálására használják.

A képzelet akkor működik a legjobban, ha nem hátráltatja félelem, elutasítás vagy 
kudarc. A design gondolkodó el tudja képzelni azokat a lehetőségeket, melyeket 
a jövő rejt, és ezeket mások számára is képes „láthatóvá” tenni. A képzelőerőt 
inspirálhatja a megszabott határok képviselte kihívás, illetve a végtermék jobbá 
tételére irányuló komplex vagy egyszerű erőfeszítések. A tudás és a koncepció 
közötti szakadékot a képzelet hidalja át.

A tervező harmadik eszköze, a konfiguráció, a prototípusra épül. A prototípus 
lehet egyszerű vagy összetett, és olyan hosszan tesztelhető, ahogy az idő engedi. 
A prototípust ajánlatos minél hamarabb elkészíteni, gyakran azért, hogy azonnali 
visszajelzést kaphassunk az ügyfelektől, még mielőtt a fejlesztés költségesebb 
szakaszaiba belefognánk. Ez lehetővé teszi az esetleges kiigazításokat a folyamat 
korai szakaszában, amikor a költségek még nem olyan magasak. A prototípus 
a kézzel rajzolt vázlattól a teljesen működőképes modellig bármi lehet. Ha 
valamilyen hibát a projekt kezdeti szakaszában veszünk észre, javítja és gyorsítja 
a folyamatot.

A design (tervezői) gondolkodás folyamata a különböző területektől és a fázisok 
számától függően sokféle lehet, de alapvetően a következőket foglalja magában:

Probléma-meghatározás - El kell dönteni, hogy milyen problémákat próbálunk 
megoldani, és kinek a részére.

Kutatómunka - Hasonló problémákra adott megoldások felkutatása, 
végfelhasználók megismerése.

Képzelet - A végfelhasználók igényeinek, viselkedésének és attitűdjeinek 
meghatározása, az ezekhez illeszkedő ötletek létrehozása.

Prototípus - Az ötletek konfigurálása, bővítése és javítása akár több körben 
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is, a végfelhasználók visszajelzései alapján.

Választás - Az eredeti célt is figyelembe véve azoknak az ötleteknek a 
kiválasztása, amelyeket a végfelhasználók a legmegfelelőbbnek találtak.

Megvalósítás - A feladatok létrehozása, kiosztása és végrehajtása.

Tanulságok levonása - Visszajelzések gyűjtése, és a siker mérése.

A módszer alkalmazása során minden fázisban iteratív fejlesztési ciklus valósul 
meg (tervezés, tesztelés, módosítás, a fentiek szükség szerinti megismétlése).

A design (tervezői) gondolkodás nem korlátozódik a grafikai tervezésre. A 
design gondolkodók sokféle területről érkezhetnek, beleértve a szociológiát, 
az antropológiát, az újságírást, az ipart és az üzleti életet. A design (tervezői) 
gondolkodás, mely a fejlesztések és a 
hasznos tapasztalatok kiindulópontja, 
sok olyan emberre jellemző, akik 
egyébként munkájuk során nem 
tervezéssel foglalkoznak.

Design gondolkodók/tervezők 
tulajdonságai

Empátia - bele tudják képzelni 
magukat a másik helyébe, 
és üzleti, technológiai vagy 
esztétikai szempontok helyett 
inkább a végfelhasználói célokra 
összpontosítanak.

Integráló gondolkodás - nem csak a (többnyire igen-nem jellegű választásokat 
eredményező) matematikai elemzésekre támaszkodnak, hanem a probléma 
összes fontos (és sokszor ellentmondásos) vonatkozását átlátják. Képesek 
olyan új megoldásokat létrehozni, amelyek túlmutatnak a meglévő 
alternatívákon, sőt, drámaian javítják azokat.

Optimizmus - meg vannak győződve arról, hogy minden problémára lehet 
megoldást találni.

Kísérletező kedv - a tervezők kérdéseket tesznek fel, hogy új irányokat 
találhassanak, és rejtett területeket tárhassanak fel.

Együttműködés - A design (tervezői) gondolkodás több ember közös 
erőfeszítését feltételezi, és a legkülönbözőbb tudományágakat, készségeket 
és tudásterületeket hozza közös nevezőre. Egy-egy csapatban olyan változatos 
területek munkatársai dolgozhatnak együtt, mint a marketing, a pszichológia, 
az ipari formatervezés, az antropológia és a mérnöki tudományok. 
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  Gyakorlati példa:
Az alapelképzelés szerint a tervezőknek az építőipari gyakorlat igényeit 
figyelembe véve műanyag termékeket kellett létrehozniuk. Az innovatív 
ötlet egy nem gyúlékony polimerből készült ajtópanel volt.
Az első lépésben a tervezőknek meg kellett ismerkedniük az anyaggal, majd 
tesztelniük kellett a tulajdonságait. A konkrét terméktervet csak ezután 
lehetett megvalósítani.
Mielőtt a tervező megtervezne egy terméket, fel kell mérni az elvárásokat 
és az igényeket. Pontosan meg kell határoznia, hogy mit akar a vásárló, 
tehát a terméknek meg kell felelnie az elvárt teljesítményjellemzőknek is.
Ebben az esetben a megrendelők építőipari vállalatok voltak, és az 
igény egy olyan, nem gyúlékony, építőipari használatra is alkalmas 
polimerre vonatkozott, mely garantálja a biztonságot (egyben kielégítve 
a biztosítótársaságok elvárásait is), mivel a korábban használt műanyag 
elemek erősen gyúlékonyak voltak.

4.6.2.  A tervezési folyamat négy alapelve

A Design Thinking című könyv szerzői ([Leifer, Meinel, Plattner (2011)], művükben 
négy alapelvet határoztak meg – ezek azok a szabályok, amelyekre a tervezési 
folyamatnak alapulnia kell. 

Emberközpontúság szabálya

Mint említettük, a design (tervezői) gondolkodás erősen felhasználó-orientált 
folyamat. A tervezés célja, hogy kielégítse egy adott csoport igényeit és 
megoldja problémáit, így a tervezés középpontjában mindig az ember áll.

Nézőpont-váltás szabálya

A szabály azt követeli meg a tervezőtől, hogy ne kész elképzelésekkel a fejében 
figyelje meg a felhasználókat, illetve keresse és alkalmazza a megoldásokat. 
Saját tudásunkra támaszkodva óhatatlanul a saját szemszögünkből fogjuk 
vizsgálni a dolgokat, így nem lehetünk teljesen nyitottak az új, innovatív 
megoldásokra. Fontos, hogy megpróbáljuk megérteni azokat, akiknek a 
problémáit meg szeretnénk oldani és beleéljük magunkat a helyzetükbe. 
Megállapításainkat ezért mindig ellenőriznünk kell.

Újratervezés szabálya

Az újratervezés szabálya azt feltételezi, hogy minden egyes tervezési megoldás 
egy már meglévőt adaptál vagy fejleszt tovább. A technológia változik, de 
a szükségletek lényegében ugyanazok maradnak: az emberek évszázadok 
óta nagyon hasonló problémákkal küzdenek. Ezekre a problémákra számos 
megoldást találtak ki, ezért jó, ha nem próbálunk mindenáron valami teljesen 
újjal előállni, hanem megismerkedünk a korábban kidolgozott ötletekkel, és 
megpróbáljuk azokat megújítani, illetve a saját helyzetünkhöz igazítani.
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Megfoghatóság szabálya

A szabály értelmében minden ötletet és lehetséges megoldást kipróbálható 
prototípusok formájában kell bemutatni a felhasználóknak, hogy azok 
visszajelzéseket tudjanak adni. A megoldások helyességének ellenőrzése 
segíti a kommunikációt, és csökkenti a kudarc kockázatát.

Ellenőrizze tudását! 5. feladat:

Az ön szervezete az összes fenti szabályt betartja?

Hol lát lehetőséget a javításra? Milyen jó példát tudna bemutatni a többieknek?

4.6.3  A design (tervezői) gondolkodás folyamata

A design (tervezői) gondolkodás öt lépésből álló folyamat, amelynek minden 
egyes szakaszában egy konkrét célt kell teljesíteni. Az egyes lépések függetlenek 
a következő lépéstől, viszont az őket előzőkre épülnek. A tervezőkkel szemben 
elvárás, hogy munka közben ne a következő lépéseken tűnődjenek, hanem az 
adott szakaszra koncentráljanak.

A probléma meghatározásakor például nem ajánlatos azonnal elkezdeni a 
megoldásokon gondolkodni. A probléma meghatározását részletesen le kell írni, 
bár ez nyilván megnehezíti a megoldás megtalálását.

A design (tervezői) gondolkodás esetében fontos, hogy a lehető legtöbbet 
tudjunk meg a célcsoportról, hogy képesek legyünk meghatározni a problémát, 
megkeresni rá az optimális megoldást, és tesztelni azt a gyakorlatban. A design 
(tervezői) gondolkodás folyamata több fázisból vagy lépésből áll.

Az eredmények alapján a tervező a következő lépésben megpróbálja meghatározni 
a konkrét problémát, amire a továbbiakban koncentrálni fog. Ez gyakran 
olyasmi, ami a felhasználónak elsőre fel se tűnik, vagy nem képes egyértelműen 
megfogalmazni.
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A probléma meghatározása után a tervező nekilát a megfelelő megoldások 
megkeresésének. Nem feltétlenül kell egy végleges, optimális megoldással 
előállni, éppen ellenkezőleg, inkább sok kreatív megoldással érdemes dolgozni.

Ezután következik a prototípus elkészítése, vagyis a probléma megoldására egy 
egyszerű tervezési megoldás létrehozása. A prototípusnak még nem kell végleges 
megoldásnak lennie: egy olyan lehetőségről van szó, amelynek segítségével 
a felhasználó megismerkedhet a probléma lehetséges megoldásaival, még 
mielőtt a végleges termék elkészülne. A prototípusnak éppen ezért a lehető 
legegyszerűbbnek kell lennie, és lehetőséget kell biztosítani a tökéletesítésére.

A prototípus elkészítése után a tesztelési szakasz következik. Ekkor a prototípust 
közvetlenül a felhasználónak mutatják be. A tervezőt ilyenkor az érdekli, hogy 
jó úton jár-e, a felhasználóknak mi tetszik a prototípusban, mennyire találják 
hasznosnak, és hol lehet rajta javítani.

Ne feledjük, hogy ez a folyamat általában nem lineáris! Minden egyes szakaszban 
szükség lehet arra, hogy visszatérjünk az előző lépések valamelyikéhez. A 
prototípus tesztelésekor gyakran vissza kell nyúlnunk a tervezési szakaszig, 
hogy a felhasználói visszajelzéseket beépíthessük a megoldásba. Előfordulhat, 
hogy teljesen új megoldásra lesz szükség, sőt, akár az egész probléma újbóli 
meghatározása is elkerülhetetlenné válhat. Előfordul, hogy a tervezők a korai 
szakaszban valamilyen új problémával szembesülnek, és vissza kell térniük a 
legelső lépéshez, vagyis megfigyelésekhez és az interjúkhoz, hogy elmélyítsék a 
célcsoporttal kapcsolatban szerzett megállapításaikat.

Forrás: https:/dschool.stanford.edu

Stanford d.school A design gondolkodás folyamata

• Interjúk

• Shadowing

• Megértésre törekvés

• Nincs ítélkezés

• Személyiségek

• Szerepcélok

• Döntések

• Kihívások

• Fájó pontok

• Ötletek megosztása

• Minden ötlet értékes

• Divergencia/Konvergencia

• “Igen és” gondolkodás

• Prioritások felállítása
• Makettek

• Storyboardok

• Egyszerűség

• Gyors kiesés

• Gyors iteráció

• Az akadályok 

megértése

• Mi az, ami működik?

• Szerepjáték

• Gyors iteráció

EMPÁTIA

MEG-
HATÁROZÁS

ÖTLETELÉS

PROTOTÍPUS

TESZTELÉS



114

4. MODUL Innováció és gondolkodás

Ellenőrizze tudását! 6. feladat:

Előfordult már, hogy valamilyen továbbfejlesztési projekt során a fentiekben 
meghatározott design (tervezői) gondolkodás folyamatot egy olyan megoldás-
ra alkalmazta, amely mind a piaci tesztelés, mind a kereskedelmi gyártás 
során jól teljesített?

Írja le azokat a fázisokat, amelyekben közvetlenül részt vett!

4.6.4.  Kreatív technikák
Ötletelés (brainstorming)

• Ebben a módszerben nem a minőség, hanem a mennyiség számít
• A folyamatot korlátok közé kell szorítani, a célra való összpontosítás érdekében
• Ugyanakkor magukat az ötleteket ne utasítsuk el
• Keressünk más inspirációs forrásokat 
• Használjunk táblát (és készítsünk fényképet minden ötletelésről)
• Tartsunk szüneteket

A hagyományos ötletelés lassú folyamat, viszont a csapatnak nem kell csendben 
körben ülnie, miközben valaki megpróbál ötleteket írni a táblára. Használjuk 
az alábbi gyakorlatokat, hogy csapatunk vagy vállalatunk fejlődését hatékony 
marketingprojektekkel, hirdetésekkel és kampányokkal támogathassuk.

A kreatív technikák vagy a Brainstorming technikákat vagy a Brainstorming 
csoportos feladatokat alkalmazzák:

Egészítsd ki a 
rajzot!

Ennek a módszernek az alapja a rajzolás. Rajzoljunk valami egyszerűt, 
például egy félkört vagy hurkot, ezt kell azután valamilyen értelmes ábrává 
kiegészíteni. Ha csoportban dolgozunk, akkor mindenki ugyanazt a „firkát” 
kapja, majd a résztvevők hasonlítsák össze az elkészült rajzokat. Így bővíthető 
a résztvevők kreatív gondolkodása, és inspirációt nyerhetnek az új ötletekhez.
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30 kör

A kreatív gyakorlat célja minél nagyobb mennyiségű ötlet létrehozása, 
a minőségtől függetlenül. A résztvevők egy-egy papírlapot kapnak 30 
egyforma körrel. Rövid idő, általában legfeljebb 10 perc áll rendelkezésükre, 
hogy a 30 körből minél több képet rajzoljanak. Amikor mindenki végzett, 
összehasonlítják az elkészült rajzokat, és megnézik, hogy vannak-e olyan 
közös elvek vagy javaslatok, amelyek mentén az ötletek egységbe foglalhatók.

Iratkapocs 
teszt

Ebben a csoportos gyakorlatban a résztvevők kapnak egy doboz iratkapcsot, 
melyre minél több felhasználási módot kell kitalálniuk (a nyilvánvalón kívül). 
Az ötleteket ezután megosztják a kollégáikkal. Ez az újítás a munkahelyi 
projektekkel kapcsolatos eredeti ötletek számának növekedéséhez vezethet.

Írj zenére!

Néha az ötletelés körülményeinek megváltoztatása, például a zenehallgatás 
új ötleteket inspirálhat. Menjünk el egy koncertre, hallgassunk zenét az 
irodában, és közben írjuk le az eszünkbe jutó ötleteket vagy gondolatokat. 
Utána nézzük meg, van-e köztük olyan, mely a munkahelyi kihívások 
megoldására is alkalmas lehet.

Használd 
másra!

Használjuk az asztalunkon lévő tárgyakat, például tűzőgépeket, mappákat, 
szalagokat, képeket vagy papírt új termékek létrehozására. Ez csoportok 
számára is nagyszerű foglalatosság. Miután minden résztvevő vagy csapat 
elkészült a maga termékének megtervezésével, egyediség, találékonyság és 
praktikusság szempontjából összehasonlíthatják alkotásaikat. Ez a gyakorlat 
különösen hasznos az ötletelési készség fejlesztéséhez.

Szótárazás

Válasszunk ki véletlenszerűen egy szót a szótárból. A választott szóból, 
valamint a felette és az alatta lévőből alkossunk rövid történetet. Az érdekes, 
összefüggő történetek létrehozása a látszólag véletlenszerű elemekből 
fejlesztheti az összefüggések felismerésének képességét és a nem feltétlenül 
összefüggő gondolatok kombinálását.

Játék a 
szavakkal

Vegyünk egy összetett szót, és cseréljük ki az egyik tagját egy másikra. Az 
összetett szóból úgy is új összetett szó válhat, ha csak a mássalhangzók és 
magánhangzók sorrendjét változtatjuk meg. Az új összetett szóval ezután 
egy történetet vagy rajzot lehet létrehozni. A nem összefüggő elemek közötti 
kapcsolatok megtalálása segíthet a munkahelyi kritikus gondolkodás és 
folyamatértékelés javításában.
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Építs!

Készítsük el házak, vállalkozások vagy termékek modelljeit építőkockákból. 
Ha a gyakorlat csoportos keretek közt zajlik, versenyezzetek, hogy ki tudja 
a legösszetettebb, legrészletesebb vagy legegyedibb tárgyakat létrehozni. 
A játék során kialakuló tértudatosság később a segítségünkre lesz, 
amikor különböző témákban részletes, átgondolt projektjavaslatokat kell 
kidolgoznunk.

Írj verset!

Írjuk le egy napunkat versben, kedvenc költőnk stílusában vagy klasszikus 
szerkezetben, például szonett formában! A szerkezeti kötöttségek arra 
kényszerítenek, hogy megtaláljuk az ideális szót vagy kifejezést, ez pedig 
javíthatja az általános íráskészséget.

Rajzold újra!

Rajzoljuk le ugyanazt a tárgyat (például egy kávésbögrét) a hét minden 
napján, vagy akár még tovább. Vizsgáljuk meg, milyen új részleteket vagy 
árnyalatokat fedezünk fel, ahogy naponta újra és újra szemügyre vesszük a 
tárgyat. Az ilyen jellegű szélsőséges összpontosítás javítani fogja a részletek 
észrevételének képességét, így segít abban, hogy új elemeket vegyünk észre 
a munkánkban.

Mozdulj ki!

Vigyük el a csapatot kirándulni! Fedezzük fel az épület parkját, sétáljunk 
a városközpontban - lényeg az, hogy vegyük észre, mennyi új ötletet 
vagy koncepciót szülhet a környezetváltozás. A szokatlan helyen tartott 
megbeszélés eredeti ötletek felbukkanását eredményezheti.

Olvass!

Látogassunk el egy könyvesboltba vagy könyvtárba, és keressünk fel egy olyan 
szekciót, amely nem feltétlenül kapcsolódik a munkánkhoz, vagy számunkra 
ismeretlen területet mutat be. Válasszunk ki egy könyvet, és olvassuk el – így 
teljesen új ismereteket szerezhetünk. A sajátunktól eltérő tudományágakból 
új módszereket tanulhatunk, melyeket akár a munkában is felhasználhatunk.

Írd le, mi jár a 
fejedben!

Tervezzünk be minden reggel néhány percet a tudatfolyam-
leírásra, vagyis amikor a résztvevők folyamatosan, szabadon leírják, 
ami épp az eszükbe jut. Ez jó módszer a munkahelyi kihívásokra 
innovatív megoldásokat adó tudatalatti gondolatok azonosítására.  
Rajzoljuk le az adott folyamatot úgy, mint egy képregényt (minden lépés egy 
képkockát kapjon). Lehet, hogy felfedezünk egy olyan új, hasznos lépést, 
amelyre addig nem is gondoltunk.
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Storyboard

Ez a módszer különösen hasznos kreatív gyakorlat lehet új módszerek 
azonosítására vagy a meglévő folyamatok javítására. Ha valamilyen 
folyamatot próbálunk megtervezni, a storyboard segíthet azonosítani, hogy 
a probléma kollektív értelmezése hol ütközik a javasolt megoldással, illetve 
hol van szükség további gondolkodásra/kutatásra. Amikor a problémát 
történetként, vizuális formában jelenítjük meg, a csapat könnyebben átlátja, 
hogy az ötletek hogyan hatnak egymásra, és hogyan állnak össze végül a 
keresett megoldássá.
Ha ezt a módszert kívánjuk alkalmazni, az öntapadós jegyzetpapír a legjobb 
barátunk. Szánjunk néhány percet arra, hogy az ötleteket külön-külön 
feljegyezzük. Az ötleteket nem kell részletesen kifejteni - az idézeteket, 
képeket, felhasználói információkat és hasonlókat tartalmazó jegyzetek 
felragasztása segíthet abban, hogy új összefüggéseket ismerjünk fel az 
elemek közt.
Ha sikerült összegyűjteni annyi jegyzetet, amivel már elkezdhetünk dolgozni, 
kezdjük el egyesével elrendezgetni őket a táblán. Az ötletek összefüggő 
sorozatokba rendezése segít megtalálni az új összefüggéseket, és kiküszöbölni 
a célt nem támogató, felesleges elemeket.
Miért jó ez az ötletelési technika?

• A storyboard lehetővé teszi az ötletek sorrendbe rendezését.
• Anélkül, hogy túlságosan elmerülnénk a részletekben, képesek leszünk 

áttekinteni az új vagy a meglévő folyamatot.
• A jegyzetek elrendezését bárhol kezdhetjük - a “sztori” elején, közepén 

vagy végén – aztán kitölthetjük az üresen maradt helyeket.
Hogyan használhatjuk a módszert a marketingben?

• A storyboard különösen hasznos lehet a marketingesek számára:
• A marketingkampány lépésről lépésre, az elejétől a végéig elvázolható.
• Konkrét lépések kidolgozásával javíthatjuk a belső folyamatot, például a 

backlinkek kidolgozásával.
• Storyboard marketingvideó, elejétől a végéig.
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SCAMPER

A S.C.A.M.P.E.R kiváló módszer az ötletek vagy új termékek értékelésére. A 
rövidítés a következők szerint épül fel:
S = Helyettesítés (Substitute) Az ötlet mely elemeit lehetne másra cserélni?
C = Kombinálás (Combine) Az ötlet mely elemei kombinálhatók egyéb 
megoldásokkal a hatékonyság növelésére? 
A = Alkalmazkodás (Adapt) Hogyan adaptálható az ötlet más piacok 
igényeihez? 
M = Módosítás (Modify) Milyen változtatásokkal lehetne javítani a 
funkcionalitást? 
P = Rendeltetés megváltoztatása (Put to other use): Mi másra lehetne 
használni az ötletet?
E = Eltávolítás (Eliminate) Mi az, amire nincs szükség?
R = Rükverc (Reverse) Min kéne változtatni ahhoz, hogy a projekt jobban 
működjön?
Használjuk fel ezeket a lépéseket, hogy megtudjuk, hogyan javítható 
az ötletünk vagy a projektünk. A módszer különösen akkor hasznos, ha 
továbbfejlesztési lehetőségeket keresünk.
A SCAMPER folyamat voltaképp az ötletek terjesztésének és javításának 
módszere, melynek során ezeket különböző nézőpontokból teszteljük és 
„támadjuk”. A rövidítés minden betűjéhez tegyünk fel kérdést a projekttel 
vagy az aktuális problémával kapcsolatban.

Gondold át 
újra!

A csoport készítsen listát az adott termékkel kapcsolatos feltételezésekről, 
vagy a jó és rossz ötletekről, majd a résztvevők gondolják át, hogyan lehetne 
a negatív benyomásokat enyhíteni, és a pozitívakból pénzt csinálni.

Kettőből egy

Vegyünk két különböző terméket, és próbáljuk meg összekombinálni őket. 
Érdekes új terméket hozhatunk létre két hétköznapi irodai eszköz, például 
a tűzőgép és a cellux adagoló „házasításával”. A létrehozott új termékhez 
dolgozzunk ki marketingstratégiát és célpiacot.

Hat 
gondolkodó 

kalap

Egyszerű, hatékony módszer a párhuzamos gondolkodás inspirálására, amely 
segít az embereknek, hogy produktívabban, fókuszáltabban és tudatosabban 
vegyenek részt az ötletelésben.
Ezt a technikát az előző modulban részletesen ismertetjük.
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Ellenőrizze tudását! 7. feladat:

Használja a fenti módszerek valamelyikét? Mikor és mire?

Gyakorlati példa:
Rajzold újra - a módszert például az egyedi gyártásnál alkalmazzák, ahol a 
megrendelő meghatározza, hogy mit szeretne, a tervező-konstruktőr rajzán 
pedig megjelennek a megrendelő kívánságai. Amíg a prototípus készül, a 
terméket többször is átrajzolták. A módszer a prototípusok gyártása során 
is megtakarításokat eredményezhet (pl. géptervezés vagy az olyan gyártási 
tevékenységek egyszerűsítése, mint az átszállítás, áthelyezés stb.)

4.7. A kreativitási gyakorlatok előnyei
A kreativitási gyakorlatok számos előnnyel járnak az őket alkalmazó személyek, 
csoportok vagy cégek számára:

Rugalmas gondolkodás fejlesztése: A kreativitási gyakorlatok javítják a szellemi 
rugalmasságot, segítségükkel a projektben olyan apró elmozdulásokat vagy 
változtatási lehetőségeket vehetünk észre, amelyek korábban elkerülték a 
figyelmünket.

Többdimenziós ötletek felfedezése: Ha hosszú ideje ugyanazon a területen 
dolgozunk, előfordulhat, hogy megszokjuk, hogy adott problémára mindig 
ugyanazt a megoldást használjuk. A kreativitási gyakorlatok segítenek teljesen 
új megoldásokat találni a visszatérő problémákra.

A munkahelyi kihívások elfogadása: Kellő gyakorlattal a hátunk mögött a 
munkahelyi kihívásokat szinte már várni fogjuk, hiszen olyan lehetőséget 
fognak jelenteni számunkra, ahol megmutathatjuk és fejleszthetjük szellemi 
kreativitásunkat, ahelyett, hogy a fejlődésünket visszavető, idegesítő 
vizsgahelyzetnek tekintenénk őket.

Új koncepciók felfedezése: Egyes kreativitási gyakorlatok segítenek fejleszteni 
kreatív látásmódunkat, illetve abban, hogy tárgyakat, ötleteket és problémákat 
új nézőpontokból is megvizsgáljunk. Ez nagyon hasznos, amikor egy-egy üzleti 
kihívás esetében új megoldásra van szükségünk.
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Javuló csapatmunka: A kreativitási gyakorlatok segítenek a csapatmunkához 
szükséges készségek (pl. kommunikáció, problémamegoldás, összetartás) 
fejlesztésében.

Ellenőrizze tudását! 8. feladat:

Melyik területet tartja a legelőnyösebbnek saját munkahelyed/csapata 
számára?

Melyik helyzetet tapasztalta már a gyakorlatban? Van olyan, amit szeretne 
megtapasztalni?

4.7.1 Kreatív személyiségek

Az innováció támogatásának és irányításának szempontjából fontos a kreatív 
személyiségek azonosítása, az ő kreatív tevékenységeikhez szükséges feltételek 
megteremtése, és a kreatív munkatársak motiválása. A pszichológiában a 
személyiséget a sajátos emberi tulajdonságok viszonylag stabil rendszereként 
határozzák meg. Minden embernek megvan a maga személyisége. Az egyes 
tulajdonságok szintjei, ezek kombinációi és integrációja, illetve az adott 
helyzetekre mutatott reakciókban megnyilvánuló megjelenései mindenkinél 
egyediek.

A legtöbb személyiségi jegy az alábbi négy terület valamelyikéhez sorolható:

1. Az alapvető aktivációs rendszer, amely a személy pszichomotoros 
szerkezetének eredendő és szerzett tulajdonságait tükrözi.

2. Az alapbeállítottság, amely különböző helyzetekben meghatározza 
a jelenségek észlelésének és viselkedésének menetét. Mutatói az 
idegtevékenység és a temperamentum típusa.

3. A képességek, melyek a személyiség lehetőségeit határozzák meg olyan 
mutatók alapján, mint az intelligencia szintje, a tanulási képesség, a 
kreativitás és a speciális tudás.

4. A jellem, amely az embernek a világhoz és önmagához való viszonyát 
tükrözi. Mutatói az érdeklődés, az attitűdök, az értékek, a világnézet, az 
akarat és az érzelmi tulajdonságok.
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A kreatív személyiségekre általában jellemző:

• felfogóképesség, problémaérzékenység, képesség a fejlődési lehetőségek 
felismerésére és előrejelzésére;

• szerkezetátalakítás, behatolás a nyilvánvaló jelenségek felszíne alá, új 
összefüggések és kontextusok felismerése, az eddig alkalmazott eljárások 
megváltoztatása;

• rugalmasság, a gondolkodásmód megváltoztatásának képessége, 
a sztereotípiák leküzdése, a bemeneti információk rangsorolása és 
új elemekkel, módszerekkel és eljárásokkal kiegészített megoldások 
létrehozása;

• könnyedség, képesség az ötletek, gondolatok és eljárások változatos és 
gazdagon áramló folyamának létrehozására;

• eredetiség, amely új, első látásra nem nyilvánvaló összefüggések és külső 
kapcsolatok felfedezésén alapul;

• kidolgozás képessége, a kreatív ötletek valós életben való alkalmazásának 
képessége; egy innovatív ötletet részletesen ki kell dolgozni, át kell 
gondolni, hogy mekkora az elfogadásának a valószínűsége, meg kell jósolni 
a nehézségeket és megakadályozni, hogy azok változásai befolyásolják az 
ötlet sikerét.

EGYÉB JELLEMZŐK:

• Akaraterő: pszichikai erő és elszántság egy bizonyos cél elérésére 
Kapcsolódó jellemzők az ambíció, a kitartás, a szorgalom és a precizitás.

• Karakter: Olyan tulajdonságok, mint az etikus viselkedés az igazságosság 
és a becsületesség. A gyakorlatban fel kell oldani a konfliktusokat a 
prioritások, a szerzőség stb. elismerése terén.



122

4. MODUL Innováció és gondolkodás

Ellenőrizze tudását! 9. feladat: 

Ön szerint melyik tulajdonsága tartható erősségnek?

Melyiket kellene javítani?

Volt valaha lehetősége kreatív személlyel együtt dolgozni?

       Ha igen, készítsen táblázatot a jellemzőiről - írja be az egyik oszlopba a 
fenti szövegből az összes olyan tulajdonságot, amellyel ez a kreatív személy 
rendelkezett, a másik oszlopba pedig azokat, amelyeket nem lehetett nála 
megfigyelni.
  Választhat egy olyan személyt is, akire nem kreatív elmeként, hanem 
megfelelő végrehajtóként gondol. Írja le, mely tulajdonságait értékeli a 
legtöbbre.
Valószínűleg arra a megállapításra jut majd, hogy az ilyen személyeknek is 
fontos pozíciójuk van a csapatban, hiszen a kreatív emberek nem feltétlenül 
gyakorlatiasak, és az ötleteiket sokszor valaki másnak kell megvalósítania.

4.8 Az innovatív gondolkodás hajtóereje
Az innovatív gondolkodás olyan strukturált megközelítés, ahol a kívánt piaci 
eredményeket hozó lehetőségek maximalizálására és a problémák megoldására 
információkat, tudást és tapasztalatokat keresnek, és ezeket használják fel.

Ez a kontextusérzékeny megközelítés kiegészítheti az innovációban alkalmazott 
egyéb módszereket, és egy folyamatosan fejlődő tudásbázist alakít ki, amelyet 
aztán a változások előidézésére és fenntartására használhatunk.

A szervezet céljaitól függően az innovatív gondolkodásnak hatékony és tartós 
gazdasági, társadalmi és/vagy környezeti értékkel kell rendelkeznie. Azoknak, 
akik az innovatív gondolkodást munkájuk dinamikájának részeként tekintik, 
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olyan adaptív előnyöket kell kifejleszteniük, amelyek segítségével agilisabbá 
válhatnak a piacon, és nagyobb értéket teremthetnek külső és belső érdekelt 
feleik számára.

A “CEN / TS 16555-3 Innovációirányítás - 3. rész: Innovatív gondolkodás” elméleti 
szabvány az innovatív gondolkodás megközelítéséhez biztosít útmutatást. Az 
innovatív gondolkodás a szervezeten belül minden szinten alkalmazható. A 
szabvány azt mutatja be, hogyan lehet az innovatív gondolkodás alapértékeit 
integrálni a szervezetek működésébe, és hogyan hozhatók összhangba az 
üzleti érvek kockázatai és előnyei a kihasználandó lehetőség vagy megoldandó 
probléma szempontjából. A felső vezetés számára lehetőséget biztosít a 
lehetséges eredmények értékeléséhez és a szervezet aktuális stratégiája 
szempontjából legmegfelelőbb megoldás meghatározásához. A szabványt 
bármely típusú és méretű szervezet képes alkalmazni, beleértve a KKV-kat is. 
Az innováció végrehajtásáért és irányításáért felelős szervezetek számára a 
dokumentum különösen hasznos lehet.

Az innovációs folyamat akkor kezdődik, amikor lehetőség kínálkozik egy 
kívánatos eredmény elérésére, de ennek az eredménynek a természete 
bizonytalan, a megoldáshoz vezető út nem egyértelmű, és a folyamatnak szerves 
része a kockázat, hogy az eredményt mégsem sikerül elérni. Ennek megfelelően, 
amikor a vezetőség tevékenységei kockázatokkal és bizonytalansággal terheltek, 
az innovatív gondolkodásmód sokat segíthet.

Az innovatív megközelítés megköveteli egy adott probléma vagy lehetőség mély 
megértését, melyhez azt alapvető elemeire kell bontanunk. Az összes potenciális 
felhasználót is alaposan meg kell ismernünk. Ezután következik a felhasználók 
igényeinek integrálása és adaptálása a megfelelő technológiákhoz és az üzleti 
korlátokhoz, majd ennek folyományaként olyan eredmények kidolgozása, 
amelyek értéket teremtenek a megcélzott felhasználók számára.

Az innovatív gondolkodás fő mozgatórugói, mint már említettük, a környezet, 
az emberek, a kiváltók és a korlátok. A négy fő tényező közötti kölcsönhatások 
teszik az innovatív gondolkodást hasznossá a szervezet számára.

Környezet: Milyen lehetőségeket vagy kihívásokat keres a szervezet az új és jobb 
eredmények létrehozása céljából?
Emberek: Piacok, munkaerő, beszállítók: kinél jelentkezik a probléma, és 
kiket érint a megoldás, illetve ki húz hasznot belőle? (Kik azok a felek, akiknek 
közvetlenül fontos az innováció, pl. felhasználók, ügyfelek vagy partnerek).
Kiváltók/lehetőségek: Ki vagy mi teszi lehetővé, hogy ez a lehetőség 
megvalósuljon? (A változás pozitív feltételei, pl. milyen viselkedésmódok, 
jellemzők, értékek, attitűdök, képességek szükségesek ahhoz, hogy a lehetetlen 
lehetővé váljon)?
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Korlátok: Kik vagy mik képviselik azokat a tényezőket, amelyek akadályozni 
fogják a lehetőség kihasználását? (Tényezők, amelyeket fel kell tárni és le kell 
küzdeni, azaz a változás negatív feltételei vagy az üzleti valóság, pl. kereskedelmi 
életképesség, piacok, technológia és alkalmasság)

4.8.1. Az innovatív gondolkodási folyamat megvalósítása

Mint az az ábrán is látható, az innovatív gondolkodás megvalósítása több 
lépéses folyamat. Bár minden egyes lépést a következő lépés bemenetének kell 
tekinteni, gyakran szükséges az előző lépésekre való hivatkozás is, hiszen iteratív 
folyamatról beszélünk, amelynek célja a megfelelő és fenntartható tudásbázis 
kialakítása és fejlesztése.

Az innovatív gondolkodás lépései:

1. információgyűjtés

2. megoldások létrehozása

3. gyors tanulás

4. validálás

5. kimenetek összesítése

6. eredmény

1. Információgyűjtés

A folyamat azzal kezdődik, hogy a régió kulcsfontosságú szereplőinek bevonásával 
információt gyűjtünk a kérdéses problémáról és/vagy lehetőségről. Ebben a 
feltáró szakaszban mindenkitől összegyűjtjük a rendelkezésre álló információkat, 
akik reagálnak a javasolt lehetőségre.

A potenciális felhasználótípusok közül megfelelő számúval kell interjút készíteni, 
hogy felmérhessük annak a piacnak az igényeit, amelyre a terméket/szolgáltatást 
szánjuk. Nem elég csupán egy vagy két ügyfél véleményét megismerni. A 
felmérésnek meg kell erősítenie, hogy a lehetőség vagy probléma megéri a 
megoldásába fektetett erőfeszítéseket, vagyis, hogy valós piaci igényről van-e 
szó.

A stratégiai információkezelés és együttműködés a jelenlegi és jövőbeli - kifejezett 
vagy látens - vásárlói és piaci igények jobb megértésére használható.

2. Megoldások létrehozása

A kreativitás az a folyamat, amikor eredeti gondolkodás révén új megoldási 

Forrás: CEN/TS 16555-3:2024; p. 8.
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ötleteket hozunk létre. A kreativitásmenedzsment más megközelítést igényel, 
mint a szervezeten belüli egyéb funkciók irányítása, mert magában foglalja 
az „ihlethez” szükséges feltételek megteremtését, és a kimenetek (ötletek) 
összegyűjtését, szelektálását és fejlesztését is.

Fontos különbséget tenni a kreativitás és az innovatív gondolkodás között. 
Míg a kreativitás az azonosított problémák és/vagy lehetőségek megoldására 
szolgáló ötletek létrehozásának folyamata, addig az innovatív gondolkodás olyan 
megközelítés, amely a kreatív környezetben felsorolt összes kulcsfontosságú 
tényezőt kombinálja egy probléma vagy lehetőség megoldása érdekében. Ebben 
a korai szakaszban fontos, hogy az összes potenciális értékelhető megoldást az 
alábbi lépéseknek megfelelően azonosítsuk és összegyűjtsük.

3. Gyors tanulás

Ez a lépés gyors vizualizációs eszközöket, modelleket, teszteket és prototípusokat 
használ a lehetséges megoldások meghatározására. Ez a lépés a megoldási 
hipotézisek ellenőrzésére szolgáló leggyorsabb, legolcsóbb és leghatékonyabb 
módszer azonosításáról és kiválasztásáról szól.

A gyors tanulás eredményei fontos visszajelzést nyújtanak, és az 1. és 2. lépésben 
összegyűjtött piaci elvárásokat illetően további teszteléshez vezethetnek. Ez a 
tevékenység lehetőleg inkább órákat, mint napokat vegyen igénybe. Mindenképp 
határozzunk meg egy határidőt, majd ismét gyűjtsük össze a visszajelzéseket.

4. Validálás

A 3. lépésben kidolgozott lehetséges megoldásokat mindazoknak vissza kell 
igazolniuk, akik kapcsolatba kerülnek velük, és akikre hatással lehetnek. 
Az alkalmazható módszerek közé tartoznak a megfigyelések, a strukturált 
kérdéssorok, célcsoportok stb.

Az eredményeket ezután a következő lépés - a kimenetek összesítése – bemenetévé 
kell alakítani.
A lehetséges megoldásokhoz a szellemi tulajdonra vonatkozó stratégiát is ki kell 
kidolgozni.

5. Kimenetek összesítése

A 4. lépés valamennyi eredményét az 1. lépésben gyűjtött információk 
vonatkozásában kell értelmezni. Ez a lépés integrálja a kreatív kimeneteket a piaci 
kereslettel, a technológiai megvalósíthatósággal és az üzleti életképességgel, 
hogy a szervezet ennek alapján megfelelő, tudásalapú megoldásokat hozhasson 
létre. A folyamat általában órákat, vagy akár napokat is igénybe vehet. A 
gyakorlati korlátokat az 5. szakasz előtt nem ajánlatos figyelembe venni, mivel 
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fennáll a veszélye, hogy máskülönben leszűkítjük a lehető legjobb megoldás 
megtalálásához szükséges nyitott hozzáállást. Aktívan ösztönözni kell a szervezet 
igényeinek megfelelő olyan üzleti modellek feltárását, amelyek alkalmasak a 
megoldások létrehozására és forgalmazására.

6. Eredmény

A felső vezetésnek el kell döntenie, hogy az utolsó lépésben meghatározott 
több lehetséges kimenet közül melyik nyújtja a legjobb megoldást a problémára 
és/vagy lehetőségre, azaz melyik eredmény igazodik legjobban a felhasználók 
azonosított igényeihez és a szervezet célkitűzéseihez.

Ha nem sikerül olyan eredményt találni, amely megfelel a szervezet igényeinek, 
ezt a tényt érvényes eredménynek kell tekinteni. Ekkor el kell dönteni, hogy az 
eljárást valamelyik lépéstől indulva megismételjük (iteráljuk), vagy lezárjuk, és 
más lehetőségeket vizsgálunk meg.

Ellenőrizze tudását! 10. feladat:

Próbáljon meg bemutatni egy példát a saját munkájából, ahol az innovációs 
folyamat fent leírt szakaszai felismerhetők.

4. MODUL Innováció és gondolkodás





“Az eredményes párbeszéd záloga az, ha 
megértjük, hogy mindannyian különböző 

módokon szemléljük a világot, és ha e 
felismerést útmutatóként használjuk a 

másokkal való kommunikációnkhoz.” 

Tony Robbins
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A modul a gyakorlat szempontjából tárgyalja az innovációval kapcsolatos 
kommunikáció legfontosabb vonatkozásait, és elméleti magyarázatokkal, illetve 
gyakorlati tanácsokkal szolgál a szervezeti kommunikáció hatékonyságának 
fokozásához. 

A modul legfontosabb témái: belső és külső együttműködés, az innovációt 
ösztönző munkahelyi környezet, pszichológiai biztonság, nyílt kommunikáció és 
szellemi tulajdonjog, innováció és tudáskommunikáció, tárgyalási stratégiák és 
stílusok.

Tanulási célkitűzések:

• hasznos gyakorlati tanácsok biztosítása a szervezetek számára
• az innovációt szolgáló hatékony kommunikáció fontos tényezőinek tudatosítása

Kompetenciák:

• nyílt kommunikáció
• a munkahelyi pszichológiai biztonság fokozása
• a tudáskommunikáció és az innovációs kommunikáció alapelvei
• tárgyalási készségek 

5. Innovációs kommunikáció 
Az innovációs kommunikáció nem számít sem új, sem különleges témának, 
hiszen a kommunikáció mindig is főszerepet játszott az emberiség fejlődésében, 
nem csak az üzleti élet tekintetében. A kommunikációnak csak két fajtája van: 
jó és rossz. Ez a kettő hatékonysága vagy igazságtartalma alapján különbözik 
egymástól. Hogy egy 85 éves nyugalmazott bíró szakmai intelmeit idézzük: “nincs 
rossz ítélet, csak rossz indoklás.”
 
Ez a modul a kommunikációt alapvetően az innováció szempontjából tárgyalja, 
olyan kommunikációs szempontokra fókuszálva, melyek az innovációt a 
szervezeteknél támogatják vagy hátráltatják. A tartalom megírásakor a szerzők 
folyamatosan szem előtt tartották az innováció, mint speciális terület különleges 
természetét, és arra törekedtek, hogy az olvasóknak segítséget nyújtsanak az 
innovációt támogató munkahelyi légkör és szervezeti kultúra kialakításában. 

A szervezetek esetében a kommunikáció saját “szervezeti egységet” képvisel. Több 
mint információcsere, és nem csak a soft skilleken múlik. „Üzenetmérnökség”, 
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rendszerszerű stratégia eszköz, mérhető folyamatokkal, indikátorokkal, 
eredményekkel.  A jó stratégiához meg kell határozni az általános vállalati célokat 
és ezen belül a konkrét innovációs célokat, ezeket szinkronizálni kell, majd mind a 
szervezeten belül (belső kommunikáció), mind azon kívül (külső kommunikáció) 
megfelelően meg kell őket jeleníteni. A kommunikációs mechanizmusok 
(illetve ezek erősségeinek és szűk keresztmetszeteinek) megértésével az 
üzleti célkitűzések kommunikációs lépésekké és célokká alakíthatók. A jó 
üzenetnek ugyanazt kell jelentenie a feladó és a címzett számára, ami megfelelő 
megfogalmazást (nyelvezetet), időzítést, “méretezést” és beágyazást igényel (az 
üzenetnek egy átfogó kommunikációs terv részét kell képeznie és figyelembe kell 
vennie a társadalmi, szakmai és fizikai körülményeket). Szeretnénk, ha olvasóink 
olyan gyakorlati információkkal gazdagodnának, melyek révén hatékonyabb 
“üzenetmérnökökké” válhatnak.

5.1. Belső együttműködés, “Közös hasznot eredményező egyéni célok”
Az innovációhoz pionírokra van szükség, nem magányos lovasokra, éppen ezért 
a hatékony együttműködés és a csapaton belüli kommunikáció kulcsfontosságú. 
Az innovációnak számos formája és típusa létezik. Megkülönböztetünk belső 
innovációt (mely a szervezet erőforrásaira támaszkodik), kétoldalú együttműködés 
eredményeképp vagy konzorciumban létrejövő innovációt (egy vagy több 
partnerszervezettel, utóbbi esetben magán- és közszférával, egyetemekkel, civil 
szervezetekkel stb. együttműködve) és nyílt innovációt (ez a végfelhasználók 
aktív bevonásával zajlik). 
A belső innovációs projekteket könnyebb kezelni, feltéve, hogy az összes érintett 
azonos szervezeti kultúra, értékrend 
és célok mentén tevékenykedik, 
valamennyien lojálisak a szervezethez 
és osztják az összetartozás érzését. 
“Ugyanaz a törzs, ugyanaz a nyelv”. 
Az együttműködés ugyanakkor ebben 
az esetben is odafigyelést igényel. Az 
innováció nem rutinfeladatok sorozata, 
bizonytalanságot, kockázatot és 
változásokat hordoz magában, ezért 
rugalmas alkalmazkodást, gyakori 
kiigazításokat igényel. 
A nagy szervezeteknek számos 
kommunikációs kihívással kell 
számolniuk, amikor belső innovációt 
hajtanak végre. Az egyik legjellemzőbb 
szűk keresztmetszet a „nem a mi ötletünk volt” szindróma, vagyis amikor a más 
csoportoktól/részlegektől származó ötleteket és innovációkat a szervezet többi 

1. ábra – Az együttműködés típusai.
Forrás: CEN/TS 16555-5

Nyílt 
innováció

Konzorcium

Kétoldalú
 együttműködés

Belső
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tagja elutasítja. A CEN/TS 16555-5 Innováció-menedzsment/Együttműködés-
menedzsment szabványt idézve, “különböző vállalatok szoftverfejlesztői egy közös 
sütögetésen több információt adnak át egymásnak, mint ugyanezen a bulin egy 
adott szervezet különböző részlegeinél dolgozó munkatársak”. [CEN/TS 16555-
5:2014, p. 7.] Ennek tudatában a vezetőségnek gondoskodnia kell arról, hogy a 
közös értékek és célok ismételt hangsúlyozásával megelőzhető legyen a több 
“silót” magukban foglaló projektekkel szembeni ellenállás. (Silómentalitásnak 
nevezzük azt, amikor a vállalaton belül az egyes egységek nem hajlandóak 
információkat megosztani egymással.) “Egyéni célok, közös haszon”. 

Ellenőrizze tudását! 1. feladat:

Szánjon időt a következő kérdések megválaszolására: 

Milyen innovációs együttműködést szokott használni a szervezetében? 

Szervezetében/csapatában milyen közös értékeket, küldetést, víziót képviselnek?

5.1.1. Az innovációs kultúra 

Ahogy az üzleti élet számos egyéb területén, az eredmények az innováció esetében 
is elsősorban a vezetés minőségét jelzik. Az innovációbarát szervezeti kultúra 
kialakítása és fenntartása elsősorban a vezetők és középvezetők felelőssége. 
A felső vezetésnek kell meghatároznia a jól működő innovációs ökoszisztéma 
jellemzőit és indikátorait, kialakítania a szervezti struktúrát, és az ezekre reflektáló 
HR folyamatokat. Innováció-központú munkakultúrában a menedzsmentnek 
elkötelezettnek kell lennie a nyitott kommunikáció és a pszichológiai biztonság 
irányában, és ennek szemmel láthatónak kell lennie minden alkalmazott számára. 
A (közép)vezetőknek elérhetőnek kell lenniük az alkalmazottak számára a 
csapatszellem fenntartása, az információáramlás hatékonysága érdekében, 
és azért, hogy az emberek úgy érezzék, meghallgatták és megértették őket. A 
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vezetők az innovációt támogató környezetet egy inspiráló jövőkép átadásával, 
bátorítással és mentorálással teremthetik meg. A kommunikációs stratégiát 
mindig adaptálni kell az innovációs folyamat adott szakaszára, a menedzsment 
feladata (újra) meghatározni=újra meghatározni az irányokat, amelyek aztán a 
teljes szervezetben fognak egységesen érvényesülni. 

Az érzelmi komponensnek főszerepe van a kreatív gondolkodás befolyásolásában. 
A hosszú távú stressz, az aggódás, a félelem csökkenti a kreatív gondolkodási 
képességet. Másfelől a bizalom is nagyon fontos tényező az innovációs 
kultúrában. Közvetlen hatással van az elkötelezettségre, a tudásmegosztásra, 
a kommunikáció hatékonyságára, a lojalitásra. A valahová tartozás érzése 
ugrásszerűen megnöveli az érzelmi jóllétet. Az embereknek vágya van arra, hogy 
kompetensnek és jól tájékozottnak érezhessék magukat. Ehhez átláthatóságra 
és feddhetetlenségre van szükség a vezetői kommunikációban és a tettekben.

A kutatók megállapították, hogy a pszichológiai biztonság csökkenti a 
munkahelyi fluktuációt, támogatja a munkavállalók hatékonyságát, ezáltal 
növelve a megtermelt bevételt, és segít abban, hogy a különböző észjárású 
kollégák ki tudják használni egymás ötleteit. De mit is jelent valójában a 
pszichológiai biztonság a munkahelyen? Amy Edmondson, a Harvard Egyetem 
szervezési és viselkedéskutatója szerint ez az adott csapat minden tagja által 
osztott meggyőződés, hogy a csapat a közös kockázatvállalás szempontjából 
biztonságos környezetnek számít. Miért van ennek jelentősége egy innováció-
központú munkakörnyezetben? Egyszerű. Az innováció más feladatokhoz 
képest több kockázatot és nagyobb hibalehetőséget, több bizonytalanságot 
és sokszoros alkalmazkodási igényt hordoz, és jelentős stresszt okozhat, ha 
közben az érintettek úgy érzik, hogy nincs lehetőségük nyíltan kommunikálni és 
megmutatni valódi arcukat. 

Ellenőrizze tudását! 2. feladat:

Szánjon időt a következő kérdések megválaszolására! Segíteni fog abban, 
hogy megbecsülje a pszichológiai biztonságérzet szintjét csapatában/
szervezetében. 

ÉRZELMI BIZTONSÁG IRÁNYTŰ IGEN/NEM

Szabad kérdezni, komplikált témákat felvetni, eltérő 
véleményeket megfogalmazni, vagy kételkedni?

Tudunk úgy beszélni a hibáinkról, hogy nem kell büntetéstől 
vagy szégyentől tartanunk?
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A hibát a csapat tanulási lehetőségnek tekinti? 

A csapattársak kölcsönösen megbíznak egymásban? 

Készek a csapattársak és a csapat vezetői arra, hogy a józan 
ész határain belül segítséget nyújtsanak, amikor szükséges?

Mindenki úgy érzi, hogy saját egyedi tulajdonságaival, 
készségeivel és tehetségeivel együtt elfogadják, és ezek alapján 
értékelik?

Biztonságos a kockázatvállalás a csapattal?

Kifejezhetjük egyéni motivációinkat és törekedhetünk 
szakmai törekvéseink megvalósítására?

Forrás: Amy Edmondson munkája, https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-
team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/

Ha a munkavállalók úgy érzik, hogy a fenti kérdések többségére IGEN-nel tudnak 
válaszolni, az azt jelenti, hogy személyiségüket és gondolataikat valamennyi 
kolléga elfogadja, a vezetők pedig nem csak elfogadják, hanem ösztönzik is őket. 
Mindez csalhatatlanul jelzi az egészséges és biztonságos munkakörnyezetet.

A szervezeti/csapatfelépítés is lehet az innovációs kultúra ösztönzője, feltéve, 
hogy fontosnak tartja a jó minőségű rugalmas gondolkodást, együttműködést, 
tanulást, és hatékony információáramlást. Ha ezek az értékek már minden 
munkatárs számára nyilvánvalóak, könnyebbé válik a nyitott kommunikáció. 
Egyes szervezetek struktúrája nagyon rugalmas, tevékeny, gyakorlatias, az 
innovációt alaptevékenységnek tekinti. A vezetők a teljes szervezeti struktúra 
megbontása nélkül “autonóm projekt csapatokat” hozhatnak létre, amelyek 
tagjai kölcsönösen felelősek a feladatok megosztásáért, végrehajtásáért és 
ennek értékeléséért, valamint az osztályokon vagy csapatokon belüli és az azok 
közötti koordinációért. A “szerepek rotációja” is hasznos megoldás. 

Végül, de nem utolsó sorban, nincs innovációbarát munkakultúra nyílt 
kommunikáció és szabad információáramlás nélkül. Összegyűjtöttünk a 
menedzserek számára egy csokor gyakorlati jótanácsot arra vonatkozóan, hogy 
hogyan építsenek ki innovációbarát, nyílt kommunikációt a munkahelyen. 
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Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

Készítsen leltárat! Menedzseri gyakorlatában melyik intézkedéseket 
alkalmazta már? 

IGEN/NEM

Lehetővé kell tenni az érzések magabiztos kifejezését anélkül, 
hogy bárkinek következményektől kellene tartania.

Megfelelő időt és helyet kell biztosítani arra, hogy az ötleteket 
és érzéseket megfontoltan meghallgathassuk.

El kell ismerni a hatékony figyelem és kommunikáció értékét, 
hiszen ezek a csoport céljait és igényeit szolgálják.

Konstruktív kritikát és a hiteles, nem értékelő visszajelzéseket 
kell biztosítani csapatszellem elősegítése.

Hangsúlyozni kell, milyen fontos, hogy a csapat sokféle 
készséggel rendelkezzen (tehetség, tudás, személyiség és 
emberi készségek), és azt, hogy minden egyes tag másképp, 
de ugyanannyira hasznos a csapat céljai és munkafolyamatai 
szempontjából. Ne feledjük, hogy bár a versenyt a Forma-1-es 
pilóta nyeri, a győzelemhez az egész csapat munkája kell. 

Elemezzük, hogy a különböző munkavállalói csoportok 
hogyan fogadják az információkat, és biztosítsunk mentorokat 
a munkavállalók számára, ha a szükséges kommunikációs 
készségeik hiányoznak. Hasznos lehet az alkalmazottak 
sokszínűségének számbavétele is.

A csapat rendszeresen folytasson nyílt párbeszédeket a 
vezetőkkel. Tegyük átláthatóvá a kommunikációs folyamatot 
olyan nyílt végű megbeszélésekkel, ahol minden csapattag 
megoszthatja a többiekkel az aggodalmait, az eredményeit és 
az ötleteit. 

Minden munkafeladatra fogalmazzunk meg egyértelmű 
elvárásokat. Mindenki számára tegyük világossá, mit várunk 
el, ideértve helyenként a viselkedési elvárásokat is. 

Lássuk meg a munkavállaló mögött az embert! Fontos, hogy 
a vezető tudja, mi történik a csapattagok életében, mutasson 
érdeklődést és megértést, tiszteletben tartva a szükséges 
határokat és a titoktartás követelményeit. Mindez kölcsönös 
bizalmat és nyitottságot feltételez.
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A visszajelzések kezelése során ne viselkedjünk defenzíven. 
Szánjunk arra időt, hogy véleményünket asszertíven, bölcsen 
fogalmazzuk meg.

Olyan rendszert kell létrehozni, ahol a munkavállalók védett 
módon tehetnek panaszt; a panaszokat pedig indokolt esetben 
komolyan kell venni, és mindig tudatni kell a panasztevőkkel, 
hogy meghallgatták őket. A panaszok nyomán szülessenek in-
tézkedések, és ezekről az intézkedésekről informáljuk az össz-
es érintett felet.

Szükség esetén merjük vállalni a konfliktusokat, és segítsünk a 
csapatnak feldolgozni őket. Az ellenállóképesség kulcskérdés. 
A csapások után nem csak felállni kell tudni, hanem a 
tapasztaltakat felhasználva fejlődni is.  

Üzeneteink legyenek pozitívak. A munkatársakat motiváljuk 
az eredmények és a példaértékű munka kiemelésével. Az 
üzeneteknek azon kell alapulniuk, hogy mit kell megcsinálni, 
és mi az, amit jól csinálnak, nem pedig azon, hogy mit nem 
szabad csinálni, vagy mit csinálnak rosszul.

Így fenntartható a pozitív munkahelyi légkör, a problémák rugalmasan 
megoldhatók, a hibák pedig gyorsan felfedezhetők és orvosolhatók.

Ismétlésképpen ezt az alfejezetet az innovációs kultúra 7 lépésével zárjuk, 
kommunikációs nézőpontból. 

Ellenőrizze tudását! 4. feladat:

Hol áll ön most? Mennyire hatékony a szervezete/csapata ezeken a szintek-
en? (Pontozza 1-től 5-ig, ahol 1 = gyenge, 5 = nagyszerű) 

Az innovációs kultúra 7 rétege 

Nyitott kommunikáció

Bizalmon alapul

Átlátható és érthető

Van szabad információ áramlás

Alkalmazkodik az innováció szakaszaihoz

Közvetlen és személyes

Valós idejű interakciókban gazdag

5.2 A külső együttműködés szilárd alapokra helyezése – IP
Az innovációt támogató belső munkakultúra kulcsfontosságú, de a nagy álmok 
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megvalósításához gyakran többre van szükség, mint amennyi a szervezet 
rendelkezésére áll.  “Az innovációhoz szükséges tudás és technológia részben vagy 
egészben kívül eshet a szervezet hagyományos alapkompetenciáin.” [CEN/TS 16555-
5:2014, p. 6] Az ilyen esetekben együttműködésekre van szükség. 

A belső erőforrások kiegészítésének egyik legjobb módja a más szervezetekkel 
való együttműködés, például folyamatok vagy találmányok megvásárlásával, 
licencelésével vagy közös létrehozásával. A külső lehetőségek kiaknázása, 
az implicit tudás (készségek, know-how stb.) áramlása, a külső erőforrások 
megszerzése és az eltérő tudással rendelkező vállalatokkal való együttműködés 
lehetősége megsokszorozza az innovációs kapacitást és a problémamegoldó 
képességeket.

5.2.1. Nyílt innováció és innovációs együttműködések

Amint arra már az előző modulokban utaltunk, a nyílt innováció, mint 
vállalatirányítási modell napjainkban igen népszerűvé vált. A vállalaton kívüli 
szakértőkkel, végfelhasználókkal, kutatókkal stb. és szervezetekkel való 
együttműködésre épül, és célja valamilyen innováció közös megvalósítása. “A 
nyílt innováció képviselte kihívások kulturális értelemben valódi szakítást jelentenek 
a vállalati siló-mentalitással és a hagyományosan a vállalati K+F kultúra részének 
tekintett titkolózással szemben.” [www.ennomotive.com]
 
A nyílt innováció érdekes példájaként álljon itt egy mexikói civil szervezet nyílt 
felhívása, amelyben a jelentkezőktől a fenntartható hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos ötleteket kértek.

“A Chacahua Nemzeti Parkban a helyi folyók partján élő közösségeknek 
sokszor nincs hozzáférésük a szilárdhulladék begyűjtésére szolgáló 
közszolgáltatáshoz, az elszállítás az engedélyezett hulladéklerakókba 
pedig nagyon magas járulékos költségekkel jár, amelyeket nem tudnak 
fedezni. Emiatt a hulladékot a lakosok egyszerűen a folyóba dobják, vagy 
elégetik a házuk mellett. Mindkét gyakorlat - a lakosság és a vállalkozások 
körében egyaránt - erősen környezetszennyező és egészségkárosító 
hatású, valamint felgyorsítja az ökoszisztémák pusztulását, veszélyeztetve 
a biológiai sokféleséget és a vizes élőhelyek fennmaradását. Ráadásul 
mindez növeli az óceánok műanyag-szennyezettségét, ami közvetlenül a 
hulladékot fogyasztó vagy abba belegabalyodó tengeri állatok, közvetve az 
ezeken táplálkozó egyéb fajok (pl. madarak) pusztulását okozhatja.” 

https://www.ennomotive.com/challenge/plastic-collection-in-the-ocean-in-mexico

A felhívás célja az volt, hogy innovatív ötleteket találjanak az energiahatékony 
hulladékgyűjtésre és szelektálásra, illetve a vízi szállításra, így csökkentve a 



137

5. MODULInnovációs kommunikáció

Chacahua-tóba ömlő szennyező anyagok mennyiségét. A legjobb ötletgazda díjat 
és nyilvánosságot kapott, valamint részt vehetett a projekt megvalósításában.

 
A nyílt innováció és az innovációs együttműködések számos szinten, különböző 
formákban valósulhatnak meg, ez pedig rendszerszinten sok új változót jelent. A 
belső együttműködéseknél korábban ismertetett kommunikációs alapelvek itt is 
relevánsak, de sikeres megvalósításuk még nagyobb figyelmet igényel.

5.2.2. A szellemi temék

A jövőbeli problémák általános és veszedelmes forrása, amikor a szervezetek 
úgy kötnek megállapodásokat, hogy figyelmen kívül hagyják az innováció 

2. ábra A globális együttműködés nehézségei.  Forrás:  CEN/TS 16555-51014

Idő

Távolság

• Aszinkron munkavégzés

• Frusztráció a késedelmes válaszok miatt

• A személyes találkozás nehézkes

• A közös megértés hiánya

• A hatalmi viszonyok eltérő szemlélete

• A megosztáshoz eltérő megítélése

• Kommunikációs nehézségek

• Félreértés lehetősége

Kultúra

Nyelv

Segítő tényezők / Szellemi tulajdonjogok kezelésének technikái

Értékelés és javítás

Az innováció 
eredményei

Ötletelés Ötletkezelés Projektek 
kidolgozása

Védelem
 és

kihasználás

Piaci
bevezetés

3. ábra: A szellemi tulajdonjogok és az innovációs folyamat összefüggései, Forrás: MSZ CEN/TS 16555-4, pg.8
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legfontosabb tulajdonosi kérdéseit. Képzeljük el, hogy a közös alkotási folyamat 
egy fej hagyma. A jogi alap / a partnerség szellemi termék kérdései a hagyma 
héja. Azt kívánja ez megmutatni, mennyire szervesen illeszkedik a szellemi 
termé az innovációs partneri tevékenység keretébe. A szellemi termék jogok és 
intézkedések stratégiai áttekintése, valamint a valamennyi érintett irányában 
megnyilvánuló nyílt kommunikáció életfontosságú a külső partnerségek 
esetében, már az együttműködés kezdete előtt. 

Ez a modul a kommunikációs kérdésekre összpontosít, ezért itt nem foglalkozunk 
további jogi megfontolásokkal. A kommunikáció szempontjából a szellemi 
tulajdonra vonatkozó stratégia/megállapodások kialakítása során érdemes 
mindig egyedi megközelítést alkalmazni, tekintettel a partnerségben végzett 
innováció összetettségére és egyediségére. “A szellemi tulajdonjogok portfóliójának 
kezelését az adott termékkategóriához, az együttműködés szintjéhez és az egyes 
területeken szükséges védelemhez kell igazítani.” [CEN/TS 16555-4:2014, p. 7]

Az innováció-menedzsment szabványcsalád szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó 
fejezete azt ajánlja, hogy a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos kommunikációs 
stratégia mindig három fő célt tartson szem előtt:

1. A szervezetet, mint érték népszerűsítése a befektetők, a partnerek és a belső 
innovátorok felé, növelve a lojalitást, a bizalmat és az elkötelezettséget. 

2. A hamisítás megelőzése a teljes innovációs folyamat során, 
ellenintézkedések végrehajtásával. 

3. A szervezet szellemi tulajdonjogainak kiaknázására és pénzzé tételére 
vonatkozó lehetőségek proaktívan felkutatása. 

Ellenőrizze tudását! 5. feladat:

Szánjon időt a következő kérdések megválaszolására: 

Ahhoz hogy „nagyot álmodjon”, milyen innovációs külső kooperációra vagy 
innovációs partnerségre volna szüksége? 

5.3. Innovációs kommunikáció górcső alatt
A kommunikáció hatékony eszköz, amely a már meglévő tudást új lehetőségekké 
és innovációkká alakíthatja, és az alkalmazottakat arra ösztönzi, hogy megosszák 
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és újragondolják tudásukat, illetve új tudást hozzanak létre. Az innovációs 
kommunikáció tevékenységek láncolatát foglalja magában, ami azzal végződik, 
hogy új ötlet jön létre. Változatos szakaszai vannak, a probléma felismerésétől és 
azonosításától fogva a kreatív folyamatokon át valami új születéséig. 

Három olyan típusa van a kommunikációnak, ami kulcsszerepet játszik az 
innovációban, Borgulya és Kovács friss tanulmánya szerint:

1. Tudás kommunikáció: olyan kommunikáció, ami lehetővé teszi a tudás és 
innovatív gondolatok átvitelét;

2. Innovációs kommunikáció: olyan kommunikáció, ami lehetővé teszi a 
fejlődést és az innováció megosztását;

3. A változás kommunikációja: olyan kommunikáció, amelynek célja az 
innováció megvalósítása és a létező cseréje valami újra.

Ezek a kommunikációs funkciók egy szerves egészet alkotnak. Emellett a teljes 
kommunikációs láncnak van kognitív (tényközvetítés) és érzelmi (kíváncsiság, 
pozitív visszajelzés, motiváció, lelkesedés) nézőpontja is. 
Egyfelől, a funkcionális innovációs kommunikáció célja az, hogy támogassa 
minden fejlődési szakaszban a legteljesebb hatékonyságot, és végül a sikeres 
innovációt kezdetét. Másfelől, az innovációs kommunikációnak személyügyi 
szempontból mások a céljai. Az utóbbi középpontjában olyan dolgok állnak, 
mint az érdeklődés felkeltése, az új technológiába vetett bizalom, az elismerés, 
a szervezet és a termék, a szervezeten belül (alkalmazottak és a menedzsment 
minden szintje), és a szervezeten kívül (ügyfelek, fogyasztók, döntéshozók, piac 
stb.)

4. ábra Forrás: The place of knowledge communication in the innovation communication chain. Forrás: Borgulya & 
Kovács (2020)
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5.3.1. Az innovációs kommunikáció módjai és szereplői a szervezeten belül 

Az ötletek mindig egy személytől származnak. Ezek a személyek, a fejükben 
megfogant ötletek jelentik az innovációs folyamatok kezdőpontjait. Sokat számít, 
hogy a személy hogyan érez:

1. Feljogosítva érzi magát, hogy magához ragadja a tulajdonjogot

2. Kész arra, hogy ötletekkel álljon elő a menedzsment és a kollégák előtt

3. Támogatással rendelkezik, hogy előálljon az ötlettel.

Aki az ötlettel előállt, annak meg kell értetnie másokkal az elgondolását, annak 
értelmét, fontosságát és szükségességét. Képesnek kell lennie továbbá arra, hogy 
felkeltse az érdeklődést, megváltoztassa a többiek véleményét és megbirkózzon 
az esetleges ellenkezéssel is. Ez nem könnyű feladat, ezért sokat segíthet, ha a 
vállalat rendelkezik közös tudásbázissal vagy tudástárral, ahol az alkalmazottak 
példákat találhatnak az ötletek megfelelő bemutatásra, illetve összefoglalókat az 
innovációs projektek tanulságairól.

A szikra (az Aha élmény) egy embertől jön, de az ihlet leggyakrabban a környezetből 
ered. Ebben benne foglaltatnak a munkatársak, a csapat, a szervezet, a kultúra 
stb. Ezért fontos aláhúzni a többiek hozzájárulását az ötlethez, hogy úgy érezzék, 
a siker részben az övék is. Ez erősítheti a támogató hálózatot, a „mi” tudatának 
kialakulását. Az egész személyzetre nagyon ösztönzőleg hat, ha a vezető elismeri 
őket és személyes hozzájárulásukat a nagy egészhez, miközben az ötletgazdát 
dicséri. 

Általában a felsővezető / a szervezet vezetője az “innovációs nagykövet”, hiszen 
ő az egyes szám első személyű kommunikátor, az ő szava jelenti a legnagyobb 
értéket, az kelti a legélénkebb érdeklődést. Vannak jó példák, amikor az 
ötletgazda vagy egy tehetséges csapattag lesz az “újítás arca”. Mindkét esetben 
elengedhetetlen, hogy a képviselő el tudja magyarázni az invenció lényegét a 
célközönségnek, egyszerűbben vagy bonyolultabban, a helyzettől függően. Jót 
tesz az arculatnak és a hihetőségnek, ha a szóvivő és a menedzser sokat tud a 
termékről, és át tudja adni a lelkesedését. 

Közvetlenül az innováció hivatali feje alatt következik a „kommunikációs 
vezető”. Az innovációs kommunikációs menedzser legfontosabb feladata, hogy 
kommunikációs szemszögből figyeli az éppen zajló innovációs folyamatokat, 
megalkotja és fenntartja a hatékony kommunikációt (az innovációs projektek 
előtt, alatt, és után), megkeresi és elhárítja a kommunikációs problémákat. Ezt 
a feladatot el lehet látni egy meglevő feladatkör kibővítésével / átszervezésével 
is (innovációs menedzser, projektvezető, kommunikációs szakértő), sőt új 
feladatkört is lehet alkotni erre a célra, a szerepkör bonyolultságától függően. 
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A menedzsernek kell arról gondoskodnia, hogy ezt a szerepkört betöltse valaki.

Áthágni a kommunikációs akadályokat egyike azon kevés nehézségnek a nagy 
technológiai innovációs vállaltoknál, ahol a gyártásfejlesztés, a termelés és az 
értékesítés elkülönülten dolgozik. Sok kommunikációs probléma származik 
abból, hogy eltérő munkanyelvet és gondolkodásmódot használnak. Ezeknek az 
akadályoknak a leküzdésében a kommunikációs menedzsernek kell segítséget 
nyújtania. Ő értelmezi a célközönséget a kommunikátornak, és a kommunikátort 
a célközönségnek, ő tesz javaslatot a megfelelő nyelvezetre / szókincsre. 
Egymagában a kommunikációs menedzser nem tudja megoldani a tudásbeli és/
vagy innovációs kommunikációs problémákat, de mindig javasolhat változtatást. 
Itt ismét csapatmunkára van szükség.
Az innováció során a végfelhasználókkal való kommunikáció létfontosságú. 
Ez mindig két irányú kommunikáció, hiszen az ügyfelek visszajelzései értékes 
információkat tartalmaznak, amelyeket fel kell dolgozni. A végfelhasználók 
hozzájárulása ráadásul nem merül ki abban, hogy reakciókat adnak a folyamatban 
lévő innovációs projektekre, hanem maguk is innovációs ötletek forrásai 
lehetnek. A vállalatnak ismernie kell a célcsoport profilját, beleértve ebbe az 
általános szociolingvisztikai aspektusokat (iskolai végzettség, generáció, földrajzi 
elhelyezkedés, interkulturális különbségek az önkifejezésben stb.), a megfelelő 
hangnemet kell használnia, a helyes kérdéseket kell feltennie, és meg kell arról 
bizonyosodnia, hogy az interakcióba lépő kollégák (pl. fókuszcsoportos interjú 
esetén) alaposan fel vannak készülve. Sok múlik a visszajelzések szisztematikus 
gyűjtésén és a kommunikációs stratégia helyes megválasztásán.

Ellenőrizze tudását! 6. feladat:

Szánjon időt a következő kérdések megválaszolására: 

Az ön szervezetében ki a felső vezetője a szervezetnek, illetve kommunikáció 
áramlás menedzsmentjének?

Ki ellenőrzi a kommunikáció hatékonyságát, és hogyan?

Hogyan lehetne a kommunikáció menedzsmentje hatékonyabb a csapatában?
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5.3.2. Tudáskommunikáció

Az innovációval kapcsolatos kommunikációs ciklus fontos eleme a. A szakmai 
tudás megosztása kulcsfontosságú tevékenység a modern, szakképzett 
munkaerő számára, különösen azokon a területeken, ahol a technikai fejlődés 
nagyon gyors. A szervezeteknél általános oka a változatos problémáknak a 
tudás-jólértesültség aszimmetria. Martin J. Eppler (2006) nagyon szépen fejti ezt 
ki. „Bár jellegzetesen a menedzsernek van felhatalmazása a stratégiai és taktikai 
döntések meghozatalára, gyakran nem áll rendelkezésére olyan szaktudás, 
aminek a birtokában egy komplex problémával kapcsolatban jólinformált 
döntést hozhatna. Mivel a meghozandó döntéseknek nagyon széles a köre, 
a menedzser gyakran rákényszerül, hogy a döntés előkészítést szakértőkre 
bízza, akik – saját szakmai tudásukra és tapasztalatukra alapozva – képesek az 
összetett helyzetek vagy technológiai lehetőségek megbízhatóbb elemzésére. 
Ezeknek az elemzéseknek az eredményét azután visszafelé kell kommunikálni 
a menedzserhez, gyakorta az idő szorításában. A tudáskommunikációs kihívás 
azonban már jóval ezelőtt megkezdődik, akkor, amikor a menedzsernek meg kell 
osztania saját tudás iránti igényét és döntési kényszerét azzal a szakértővel, akire 
rábízza a feladat hatékony elemzését.” [Eppler (2006) p. 2] 

Mint Eppler kifejti, a tudáskommunikációban benne foglaltatik a rálátás, 
tapasztalatok, készségek és értékelések verbális vagy non-verbális csatornákon 
történő interaktív megosztása és újra konstruálása. Ha ez sikeresen működik, 
az egyik ember rálátása/tapasztalata/készsége hitelesen újra konstruálható egy 
másik ember által. 

A tudós szerint a tudáskommunikációban benne foglaltatik a következők 
hatékony átvitele 

•  tudni, hogyan (pl. hogyan végezzünk el egy feladatot sikeresen),

• tudni, miért (pl. ok-okozati összefüggések),

• tudni, mit (pl. elsajátított tudás),

• tudni, ki (pl. a tárgy szakértői, együttműködési tapasztalatok) szemtől 
szemben zajló vagy virtuális interakciókban.

Az innováció és a tudáskommunikáció nagymértékben támaszkodik a valós idejű 
vagy személyes kommunikációra, mégpedig azért, mert a kreatív gondolkodást, 
valamint az emberek motiválását és ösztönzését a közvetlen személyes és 
informális interakciók megkönnyítik. Az ilyen kommunikációs helyzetek, legyen 
szó csoportos- vagy magánbeszélgetésről, jó lehetőséget biztosítanak az azonnali 
visszajelzésre, a kommunikációs hiányosságok azonnal korrigálhatók, ráadásul a 
nem verbális kommunikáció is hozzájárul a tudás és az ötletek átadásához.  
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Eppler a tudáskommunikációnak a kommunikációs céltól függően különböző 
típusait különbözteti meg:

• “krealóg” (új felismerések létrehozása, “create”),

• “sharealóg” (tudásmegosztás, “share”),

• “assessalóg” (új felismerések értékelése, “assess”) ,

• “doalóg” (a megértés elkötelezett cselekvésre váltása, “do”).

A fenti kommunikációs célok elérése eltérő megközelítéseket igényel: 

• a gondolkodásmódot,

• a viselkedést,

• az interakciós mintákat,

• a támogató intézkedéseket.

Ezeket mind a kommunikációs célhoz kell igazítani. 
 

Ellenőrizze tudását! 7. feladat:

Szánjon időt a következő kérdések megválaszolására: 

Van az ön szervezetében/csapatában tudatos tudáskommunikáció? Ha igen, 
Mik a fő irányelvei? Bele van-e építve szisztematikusan a belső menedzsment 
gyakorlatba/koncepcióba? 

Ha nem, hogyan vezetné be a tudáskommunikációt a menedzsment vízójába/
napi gyakorlatába?  

5.3.3. Elveszett üzenetek – rossz ómenek

Ha a kommunikáció voltaképp üzenetmérnökség, akkor a tudásátadás a terv 
taktikára váltását jelenti. A megfelelő üzenetstratégia révén a célok cselekvésekké 
alakíthatók a szóbeli és írásbeli kommunikáció, a retorika és a tárgyalási folyamat 
révén.
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A tudás szisztematikus kezelése és a hatékony “üzenetmérnöki” munka mellett 
a tudásátadás alapvetően bizalmat, lojalitást és szolidaritást feltételez. Ha az 
emberek nem számítanak tisztességes csapatmunkára és kölcsönös tiszteletre, 
akkor megtartják maguknak a jolly jokereket. Megint csak ismételnünk kell 
magunkat: a nyílt kommunikáció és a pszichológiai biztonság még mindig 
létfontosságú!

Martin J. Eppler (2011) átfogó tudományos meta-analízise alapján az alábbiakban 
azokat a tipikus kommunikációs “rossz ómeneket” és szociálpszichológiai 
tendenciákat soroljuk fel, amelyek negatívan befolyásolhatják a kommunikáció 
hatékonyságát. A listában az egyes problémák elkerülésének vagy kezelésének 
lehetséges módjai is szerepelnek, de nem szabad elfelejteni, hogy ezek 
nem “bolondbiztos instant receptek”. Az alábbi tendenciákkal kapcsolatban 
mindenképp javasoljuk a tudatosság fokozását és az érzékenyítést, mert így 
csökkenthető a problémák bekövetkezésének valószínűsége. Hisszük, hogy 
tippjeink segíthetnek abban, hogy a rossz ómenek égi jellé változhassanak.

A félreérthető kommunikációs első kategóriájába tartozó rossz gyakorlatok 
közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják a döntéshozatalt és az érvelést, ezért 
nem árt tisztában lenni velük.

•  Információs túlterhelés: adott időn belül a túl sok és túl összetett 
információ átadása az információfeldolgozás hatékonyságát erősen 
rontja, és végső soron csökkenti az információ hozzáadott értékét a 
döntéshozatal során. 

Hasznos tanács: az információkat jól kell adagolni, a célközönséget és a valós 
körülményeket mindig figyelembe véve.

• “Én-többiek” megkülönböztetés: általános kognitív torzítás, azt a tendenciát 
írja le, hogy az emberek - irreális optimizmustól hajtva - hajlamosak 
jobbnak látni magukat másoknál. Ekkor azonban a kollégák tanácsait 
figyelmen kívül fogják hagyni, és mindig saját maguknak adnak igazat, 
ráadásul, ha egy erősen hierarchikus, nem eléggé nyitott környezetben 
egy alkalmazott nem rendelkezik megfelelő felhatalmazással vagy 
megbízással, ez akadályozhatja innovatív meglátásainak kiaknázását.

Hasznos tanács: “hozzuk divatba” a nyílt kommunikációt és a sokszínű 
gondolkodást a vállalatnál. Támogassuk a csapatmunkát, és teremtsünk 
lehetőséget a csapattagok számára, hogy jobban megismerjék egymást és 
informálisan, a munkahelyi környezeten kívül is kapcsolatba kerülhessenek 
egymással.

• Fontos és releváns információk visszatartása: könnyen hibákhoz, 
késedelemhez és rossz döntésekhez vezethet. Ahol nem teremtik meg a 
pszichológiai biztonságot, nagyobb valószínűséggel tartják vissza a tudást. 
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A tudásátadás a nem hatékony kommunikációs rendszer/tudásátadási 
folyamat miatt is csődöt mondhat. 

Hasznos tanács: Használjuk ki a lehetőséget, és vonjuk le minden egyes 
feltárt “kommunikációs baleset” tanulságát. Elemezzük az eseteket és értsük 
meg a kiváltó okot, anélkül, hogy bárkit is hibáztatni kezdenénk.

• Látszólagos egyetértés: egy olyan kognitív torzítás, ami miatt túlbecsüljük 
saját álláspontunk általános elfogadottságát/népszerűségét. Rontja az 
ítélőképességet, a kritikus gondolkodást és a különböző vélemények 
iránti nyitottságot. 

Hasznos tanács: Hallgassuk meg mások véleményét, és ne tartsunk attól, hogy 
az eltérő álláspontok aláássák a pozíciónkat vagy személyes integritásunkat. 
Legyünk nyitottak arra, hogy képviseljük a véleményünket még akkor is, 
ha a többség másként gondolkodik, ugyanakkor legyünk rugalmasak, és 
változtassunk a gondolkodásunkon, ha a valóság ezt kívánja.

• Önvédelmi rutinviselkedés: megakadályozza saját tökéletlenségünk 
és hiányosságaink elfogadását, az önfejlesztést, a tanulást és a nyílt 
kommunikációt, a saját hibák felvállalását és kijavítását és a komplex 
megértést. 

Hasznos tanács: Ápoljuk a pszichológiai biztonságot és a csapatszellemet, 
vigyünk némi játékosságot a munkakörnyezetbe. A játékok próba-szerencse 
környezete megtanít kockázatot vállalni és arra, hogy a fejlődés ára a hibázás.

• Tudás és gyakorlat közti szakadék: a szervezet tisztában van a problémával 
(hol, mit, miért), mégsem tesznek ellene semmit.  Az egészségtelen belső 
verseny a problémák megoldása helyett a problémák eltűrésének kedvez 
(például a probléma megoldása az ellenfelet hozná előnyös helyzetbe).

Hasznos tanács: Elemezzük a nyomon követési rendszer hatékonyságát 
(folyamatok, csatornák, időtartamok), valamint a csapaton/szervezeten 
belüli versenyt.  

• Csordamentalitás: az összetartásra való törekvés természetes 
emberi tendencia, amelyre szükség is van a kollégákhoz való kötődés 
kialakulásához, ugyanakkor magában hordozza az egyéni kreativitás 
feláldozását és a radikálisan új információk elfogadása iránti hajlandóság 
csökkenését is. 

Hasznos tanács: Támogassuk az egészséges változás- és innovációs 
stratégiákat, és gondoskodjunk róla, hogy senkinek ne kelljen feláldoznia 
a kreativitását és “zsenialitását” a konformitás oltárán, csak azért, hogy 
“tartozhasson valahova”. 

• Hiszem, ha mondom: gyakori torzítás – ha kognitív disszonanciát 
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érzünk egy döntéssel vagy ellentmondásos helyzettel kapcsolatban, 
automatikusan meggyőzzük magunkat saját álláspontunk/döntésünk 
helyességéről, mégpedig úgy, hogy sokszor szóbahozzuk a kérdéses 
álláspontot, erősen hangsúlyozva annak helyességét. Így elhallgattatjuk 
az önkritikus reflexiót és elnyomjuk a kétségeink miatti stresszt. 

Hasznos tanács: Gyakoroljuk a “mentális dzsúdót”, amely a kognitív 
disszonancia valódi okainak feltárására. A mentális dzsúdó a “legrosszabb 
forgatókönyv”, a “legjobb forgatókönyv” és a “legvalószínűbb forgatókönyv” 
átgondolásán alapul, így jobban és több nézőpontból megvizsgálhatjuk 
a helyzetet, valamint tudatosíthatjuk és megérthetjük saját érzéseinket. 
Mindez enyhítheti a belső disszonancia miatti stresszt.

• Hiszen ez köztudott: arra utal, hogy az emberek csapatban hajlamosak a 
mindenki által ismert (nem pedig a különleges vagy egyedi) információkra 
összpontosítani. 

Hasznos tanács: Gondoskodjunk róla, hogy a csapat nyitott legyen a 
“külsősöktől” érkező ötletek meghallgatására (például munkakörök rotációja, 
közös csapatépítés más csapatokkal stb.)

• Muszáj, hogy kész legyen: a határidőt annyira sürgetőnek érezzük, hogy 
az hiányos kommunikációhoz/információ-megosztáshoz vezet, és emiatt 
nő a hibák és a kockázatos döntések veszélye. A nyomás miatt hajlamossá 
válunk az összetett kérdéseket túlságosan leegyszerűsíteni, vagy a 
komplex döntéseket elhamarkodottan, a rendelkezésre álló elemzések 
vizsgálata vagy átgondolása nélkül meghozni.

Hasznos tanács: Becsüljük meg a jelenség valószínűségét/jelentőségét, és 
ha szükséges, beszéljünk róla.

A rossz ómenek következő csoportja azzal kapcsolatos, hogy a szervezet és az 
alkalmazottak hogyan viszonyulnak a szakértőkhöz és a szakvéleményekhez.

• Az idegen szavak varázsa: a munkatársak tévesen ítélik meg, illetve 
túlértékelik a szakzsargon (kifejezések és rövidítések) ismertségét, ami a 
kívülállók számára nehezíti az információ megértést. 

Hasznos tanács: Ne várjuk meg, hogy beszélgetőpartnerünk pontosításokat 
kérjen, inkább előzzük meg a helyzetet. Vonjunk be valakit, aki segít 
átfogalmazni és “lefordítani” a problémát a kívülállók számára, általánosabb 
szinonimákkal helyettesítve a túlságosan egyedi szakszakkifejezéseket, 
vagy egyszerűbb szavakkal magyarázza el egy-egy “terminus technicus” 
jelentését. 

• Szakértő-paradoxon: nagyon hasonló probléma - a tudásanyag külső 
célközönség számára is érthető tálalása nehézségekbe ütközik. Nem 
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pusztán a szakzsargon megfelelő adagolásáról van szó, hanem a befogadó 
fél ismeretéről is.

Hasznos tanács: Szánjunk időt arra, hogy megértsük és megismerjük a 
célközönséget és annak igényeit és háttértudását. 

• Igazodás a közönséghez: A pozitív visszajelzések és az elfogadottság 
iránti igény miatt hajlamosak vagyunk spontán módon a közönségre 
hangolódni. Ez nyilvánvalóan azzal az előnnyel jár, hogy jobb kapcsolatot 
alakíthatunk ki a hallgatóságunkkal, ugyanakkor maga az üzenet esetleg 
olyan szinten módosulhat, hogy az eredeti tartalom már nem jut el a 
befogadó félhez.

Hasznos tanács: Legyünk teljesen tisztában az üzenetünk lényegével és 
céljával, és ezeket mindig tartsuk szem előtt, függetlenül attól, hogy a pillanat 
hevében épp milyen változtatásokat szeretnénk végrehajtani.

• Ragaszkodás a saját tudáshoz: a legjobb gyakorlatok belső átadásának 
lehetetlenségére utal. A mögöttes ok a tudatos vagy önkéntelen ellenállás. 
A kutatások szerint a legtöbb esetben a hallgatóság nem képes befogadni 
az információt, vagy a problémát valamilyen személyes ellenszenv, 
illetve a felek közötti alkalmi értelmezési nehézség miatt. Ez utóbbi 
eredményeként a felek vonakodhatnak megosztani az információkat, 
amit tudásmegosztással szembeni ellenállásnak is neveznek. 

Hasznos tanács: Csapatépítés, az asszertív és nyílt kommunikáció ösztönzése, 
szükség esetén mentor vagy facilitátor (csoportvezető, kommunikációs 
vezető) bevonásával, aki segít a konfliktus feltárásában és rendezésében.

• Világnézeti különbségek: arra a tévhitre utal, hogy az azonos pozícióban 
lévők, például a szakértők vagy a vezetők ugyanúgy gondolkodnak a 
világról. Ez nem feltétlenül igaz, és zavart okozhat a kommunikációban. 

Hasznos tanács: Ne feledjük, hogy az emberek véleményét sok tényező 
alakítja, és a pozíció vagy a szakma csak egy ezek közül. Ösztönözzük a 
kíváncsiságot és a sokféleségre való nyitottságot.

• Külsősök többre tartása: az előzőek ellentéte, amikor a vezetők hajlamosak 
nagyobb jelentőséget tulajdonítani a külső információnak, mint a belső 
ismereteknek, és többre értékelni az előbbieket a döntéshozatal során. 
Mivel a külső információ ritka kincsnek minősül, a vezetők hajlamosak 
kritika nélkül készpénznek venni.

Hasznos tanács: Fedezzük fel a saját munkatársaink tehetségét, hobbijait, 
érdeklődési körét és szakmai törekvéseit, és ösztönözzük az egészséges 
csapatkoherenciát. Hagyjuk, hogy a külső és belső szakértők nyílt 
beszélgetések keretében megosszák egymással a véleményüket.
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1. Érdekelt felek meghatározása

Egy szervezet a kommunikációs 
stratégiáján keresztül többféle 
közönséget megcélozhat: nem 
csak az ügyfeleket (lehetséges 
célok: értékesítés, lojalitás 
és elkötelezettség növelése, 
együttműködés a nyílt innovációban, 
visszajelzések stb.), hanem számos 
más szereplőt is, így például az 
alkalmazottakat (lehetséges célok: 
hatékony együttműködés, feladatok 

• “Nem a mi ötletünk volt” szindróma: már korábban is szerepelt ebben a 
fejezetben, mégis fontos, hogy még egyszer megemlítsük, mivel gátolja a 
hatékony tudáskommunikációt. 

5.4. Kommunikációs terv
A következő részben a szervezet irányítási rendszerébe integrált kommunikációs 
tervezés legfontosabb pilléreire szeretnénk felhívni a figyelmet. A kommunikációs 
tervnek le kell fednie a kommunikáció különböző rétegeit, így a belső és külső 
kommunikációt, a marketinget és az érdekelt felek kommunikációját is. Mindegyik 
fontos, de ami még ennél fontosabb, az az, hogy kiegészítsék egymást. Az 
integráció és a harmonizáció kulcsszerepet játszik: minden eszközzel, minden 
célcsoport felé egységes üzenetet kell közvetítenünk.

Az átfogó kommunikációs terv fent említett alterületein belül a belső 
kommunikációs stratégia a szervezet alkalmazottaival folytatott kommunikáció 
írásba foglalt keretrendszere. Nagyon fontos, hogy a hatáskörök szintjén 
meghatározzuk, milyen információk oszthatók meg az alkalmazottakkal és a 
külső felekkel (titoktartás). A tudásmenedzsment és a pszichológiai biztonság 
szintén kulcsfontosságú tényezők, amelyet mindenképp figyelembe kell venni. 
A belső kommunikáció a munkáltató és alkalmazottai közötti online és offline 
kommunikációt egyaránt magában foglalja. A vezetés és a beosztottak közötti 
belső kommunikáció lehet egyirányú vagy kétirányú, de a kétirányú kommunikáció 
előnyösebb.

5.4.1. Kommunikációs mátrix

A kommunikációs mátrix olyan értékelési eszköz, amely egyszerű keretet biztosít 
a logikus kommunikációs célok meghatározásához. Az átfogó kommunikációs 
terv kidolgozásához a mátrix elkészítése lehet az első lépés.

5. ábra Kommunikációs terv

Célkitűzések

Módszerek

Médiumok és 
eszközök

Üzenetek

Felelősségek

Alkalmazási 
terület
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felvállalása, felhatalmazás, lojalitás növelése, innovációs kapacitás 
kihasználása stb.), a partnereket (lehetséges célok: átlátható jogi keret 
az együttműködésekhez, közös alkotás, kapacitásnövelés, értékesítési 
hatékonyság stb.) vagy egyéb érdekelteket (befektetők, felsőbb szintű 
döntéshozók, kutatóintézetek, klaszterek, civil szervezetek stb.) A 
kommunikációs tervben megcélzott minden egyes szegmenshez tömör, 
jól meghatározott profilt kell készíteni.

2. Az egyes érdekelt felek kommunikációs igényeinek meghatározása

A fentiekben azonosított összes érdekelt fél esetében határozzuk meg 
a kommunikációs igényeket. Egyes vezetőknek például folyamatos 
helyzetjelentésekre van szükségük. Az irányítóbizottság tagjainak 
folyamatos helyzetjelentéseket, valamint a stratégiáról és a jövőképről 
folytatott párbeszédeket igényelnek. Összetett innovációs projektek 
esetében a projektcsapat számára különösen körültekintően és kreatívan 
kell meghatározni, hogy hogyan, mit, kinek, hol és milyen gyakran kell 
kommunikálni.

3. Az egyes érdekelt feleket jellemző kommunikációs igények kielégítésének 
meghatározása 

Kommunikálnia sokféleképp lehet. Ebben a lépésben arról kell ötleteket 
gyűjteni, hogyan lehet az egyes érdekelt felek kommunikációs igényeit 
kielégíteni. Ha lehetséges, keressünk olyan kommunikációs formákat, 
amelyek egynél több érdekelt fél igényeit is kielégítik.

4. A szükséges erőfeszítések meghatározása

A kommunikációs feladatok egy része viszonylag könnyen elvégezhető, míg 
mások nagyobb erőfeszítést igényelnek. A kommunikációhoz szükséges 
erőfeszítések becslése során céltól függően gondolkodjunk kézzelfogható 
időegységekben. Például, ha a vezetőségnek szóló helyzetjelentés 
elkészítése mindössze egy órát vesz igénybe, de havonta kétszer is 
szükség lehet rá, akkor a teljes időráfordítás két óra. Folyamatban lévő 
innovációs projekt esetén az egy hónapos referencia-időszak alkalmazása 
jó ötlet lehet.

5. Kommunikációs opciók rangsorolása

Egyes kommunikációs tevékenységek nagyobb értéket képviselnek, mint 
mások. Érdemes ötletbörzét tartani a lehetőségekről, majd rangsorolni 
őket, hogy meghatározhassuk a leginkább költséghatékony opciókat. 
Ha kiderül, hogy a szervezet valamelyik “kötelező kommunikációs 
tevékenysége” túl időigényes, ebben a tervezési szakaszban még tárgyalni 
lehet az érdekelt felekkel, hogy kevésbé munkaigényes alternatívát 
választhassunk helyette.
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6. ábra: Kommunikációs mátrix

5.5. Tárgyalás
Az innovációs munka során az érdekelt feleknek és az érintett csapattagoknak 
napi szinten nehéz döntéseket kell hozniuk, kompromisszumokat kell kötniük, 
fel kell áldozniuk bizonyos lehetőséget/érdeket másokkal szemben (például 
pénzügyi kockázatok felvállalása kontra technológiai zavarok kockázata), ezért 
folyvást tárgyalniuk kell. 

A tárgyalás híd a két fél között. Összeköti a gondolataikat, érdekeiket és céljaikat. 
A lehető legjobb eredmény elérése érdekében a kijelölt tárgyaló feleknek 
reális ismeretekkel kell rendelkezniük saját tudásukról, képességeikről és 
jogosultságaikról, kommunikációs erősségeikről és gyengeségeikről, az általuk 
képviselt innovációs tevékenységre vonatkozó követelményekről, valamint a 
másik fél érdekeiről.

5.5.1. Tárgyalási stílus

“A hatékony tárgyalás 90%-a a hozzáállás és 10%-a a technika”. Gyakori hiba, 
hogy az emberek csak a kommunikációs technikák, a “kemény készségek” 
fejlesztésébe fektetnek, pedig ez nem hozza meg a legjobb eredményeket, ha 
közben nem vagyunk tisztában a saját hozzáállásunkkal is. 

A tárgyalási stílus kiszámítható, következetes viselkedési minta, amely 
mások esetében könnyebben felismerhető, míg a saját mintáink azonosítása 
bizonyos fokú önismeretet is igényel. Az egyéni tárgyalási stílus a veleszületett 
tulajdonságok, a képzettség, a társadalmi-gazdasági háttér, a célzott tréningek, 
a kulturális háttér, valamint a szakmai és személyes tapasztalatok eredménye. 

A szakértők 4 tipikus tárgyalási stílust azonosítottak. Előfordulhat, hogy az egyik 
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ismerősebbnek tűnik, mint a többi, mert esetleg pont ezt használjuk gyakrabban, 
de az is lehet, hogy valakire több stílus egyszerre jellemző. Mindegyik stílusnak 
vannak előnyei és hátrányai, egyik sem jobb vagy értékesebb a többinél, fontos 
azonban tisztában lenni vele, hogy az egyes hozzáállások milyen pozitív és negatív 
viselkedési és gondolkodási mintákat hordoznak. Az alábbi táblázat segítségével 
azonosíthatjuk a stílusokat, és tudatosan elgondolkodhatunk az általuk képviselt 
mintákról. 
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Ellenőrizze tudását! 8. feladat:

Az alábbi táblázat segíthet felismerni tárgyalási stílusát. Gondolkodjon el a 
hozzáállásáról általában. Tárgyalás során az alábbi állítások közül melyik 
jellemzi önt? (Minél több IGEN-választ ad egy-egy kategóriában, annál 
erősebben jellemzi önt az adott stílus).

Tárgyalási stílusok 

Díler stílus Igaz/
Hamis

Kemény stílus Igaz/
Hamis

• meggyőző, szociális készségei jók
• kreatív, rugalmas és megérti a win-

win valódi lényegét. 
• nem mindig készül fel, illetve tervez
• nem feltétlenül figyel, és hamar 

nyomulni kezd.
• túl gyorsan/gyakran változtathatja 

tárgyalási pozícióit, emiatt 
trükközőnek, megbízhatatlannak 
vagy hamisnak tartják

• dinamikus, könnyen átveszi az 
irányítást és a vezetést

• jó felfogóképességű, 
megragadja a lehetőségeket

• kihívó, gyors döntéseket hoz, 
“rávág” a lehetőségre

• határozottan képviseli 
álláspontját, azonban sokszor 
impulzívnak, rugalmatlannak 
és büszkének tartják.

• hamar kritizál, könnyen 
arrogánssá és autokratikussá 
válik.

Matekozó stílus Igaz/
Hamis

Szívélyes stílus Igaz/
Hamis

• kitartó és türelmes
• tények és logika alapján tárgyal.
• magabiztosan használja személyes 

készségeit, és minden lehetséges 
alternatívát mérlegel. 

• módszeres és szisztematikus, 
ragaszkodik az irányelvekhez és 
eljárásokhoz 

• rugalmatlan, kiszámítható, a 
változásokkal szemben rendkívül 
ellenálló lehet 

• elutasítja az érzelmeket, ezért 
nehezen vesz át más nézőpontokat 
és nem intuitív

• barátságos, konstruktív és 
segítőkész

• türelmes és nyugodt 
• támogató csapatjátékosnak 

számít.
• bízik mások tanácsaiban és 

nagyon jó hallgatóság
• küzd a személyes és szakmai 

határok betartásáért
• nehezen mond nemet, szem 

elől tévesztheti a saját érdekeit, 
nyomás alatt vagy túl nagy 
felelősségvállalás esetén 
nehézségekbe ütközhet.

• sokszor naiv, bűntudatos
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A tárgyalónak figyelembe kell vennie az interkulturális szempontokat is 
(kulturálisan érzékeny területek, testbeszéd).

5.5.2. Tárgyalási stratégiák

Az adott helyzetnek megfelelő taktika helyes meghatározása és végrehajtása 
alapvető fontosságú. A taktika az egész tárgyalás kimenetelét befolyásolhatja. 
Még ha nem is használjuk tudatosan a tárgyalási taktikákat, partnerünk ezeket 
bármikor bevetheti a meggyőzésünkre. Az Amerikai Menedzsment Szövetség 
(AMA) felmérést végzett a leggyakoribb tárgyalási stratégiákról. Az alábbiakban 
az AMA javaslatai alapján az 5 legfontosabb taktikát és ezek használatát, illetve 
hárítását mutatjuk be.

1. Alacsony labda/magas labda

A taktika alkalmazásakor a tárgyalást rendkívül magas vagy alacsony ajánlattal 
nyitjuk. Ennek célja, hogy a másik felet álláspontjának átgondolására kényszerítsük, 
ellenállását gyengítsük, és így eredeti célját újra fogalmaztassuk vele. Ha ez a 
taktika felkészületlenül ér minket, akkor bedőlhetünk az indokolatlanul magas/
alacsony ajánlatnak. 

Hasznos tanács! Készüljünk fel a találkozóra, legyünk tisztában a tárgyalásos 
egyezség legjobb alternatívájával (Best Alternative To a Negotiated 
Agreement, BATNA). Így tudni fogjuk, hogy mi a valódi értéke/értékmérője 
annak, amit képviselünk. Ha feltételezzük, hogy valaki ezzel a taktikával próbál 
élni, kérjünk indoklást a szélsőséges ajánlatra. Ha biztosak vagyunk abban, 
hogy az ellenfél megpróbál magasra/alacsonyra játszani Önnel, szögezzük 
le nyíltan, hogy az ajánlat ésszerűtlen, és azonnal fogalmazzunk meg egy 
reálisabb nyitóajánlatot. Ne szálljunk be a játékba azzal, hogy megpróbálunk 
ellenajánlatot tenni, amíg a nyitóajánlat kérdését nem tisztáztuk.

Önismeret
(stílus)

Kritikus
gondolkodás
(felkészülés) 

Pozitív 
hozzáállás 
(projekció) 

Interkulturális
megfon-
tolások

A stílus fontos, de nem minden. A tárgyalónak a kritikus gondolkodás készségét 
kihasználva kell előre terveznie, és fel kell készülnie minden egyes konkrét 
találkozóra, meg kell határoznia és fel kell állítania az elvárásait, például

• legjobb eset                                                             
• legvalószínűbb eset
• elfogadható legrosszabb eset. 

Fel kell készülnie, hogy jó kérdéseket te-
hessen fel, és aktívan kell figyelnie a nyílt 
kommunikáció fenntartása érdekében. Az 
optimizmus és az ambíció, valamint az erős 
önbizalom növelni fogja a tárgyaló személy 
hatékonyságát.
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2. Mumus (álérdek)

A tárgyalások “trójai falova”, mivel elég nehéz felismerni, és félrevezetésen alapuló 
taktika. A mumus ragaszkodik az alku egy bizonyos kérdéséhez, leszögezve, 
hogy az kulcsfontosságú a megállapodás megkötéséhez, de ez csak színjáték. 
Valójában a mumus valami mást akar. Amikor a mumus végül beleegyezik abba, 
hogy beáldozza a nagyon is fontosnak tűnő kérést a kompromisszum érdekében, 
el fogja várni, hogy cserébe mi is engedjünk valami fontos dologból. 

Hasznos tanács! Figyeljünk a tárgyalópartner hozzáállásának hirtelen 
változásaira. Kérdezzünk rá, miért olyan nagyon fontosságú az a bizonyos 
kérdés, vagy miért változtatta meg a partner a véleményét ilyen gyorsan. 

3. Elhavazás

Ha a másik fél túlterhel bennünket információkkal - tényekkel és számokkal, 
számunkra ismeretlen szakszavakkal és szakmai rövidítésekkel - könnyen 
előfordulhat, hogy voltaképp megpróbál minket azzal befolyásolni, hogy 
összezavar. Az ilyen adatlavinák nagyon zavarba ejtőek, és nehéz belőlük 
bármit is kihámozni: nem tudunk megfelelő képet formálni, elveszíthetjük az 
önbizalmunkat és érvelésképtelenné válhatunk. A taktikával arra próbálnak 
rávenni minket, hogy rábólintsunk valamire, amit nem értünk teljesen – ha 
teljesen értenénk, talán nem is tetszene annyira. 

Hasznos tanács! Ne legyünk szégyenlősek, kérdezzünk annyit, amennyit csak 
akarunk, hogy minden fontos részletet megérthessünk. Azzal sincs gond, ha 
nem szaknyelven érdeklődünk. A kapott válaszokból próbáljuk meg kiszűrni 
a következetlenségeket.

4. Csak egy falatka

Ez a taktika arra a versenylóra emlékeztet, amelyik leghátsó pozícióból indulva 
az utolsó 100 méteren megnyeri a versenyt. A trükköt a tárgyalás legvégén 
alkalmazzák, amikor már kimerültek vagyunk, és alig várjuk, hogy lezárjuk az 
üzletet. Miután minden fontos kérdést megbeszéltünk, legalábbis azt gondolnánk, 
tárgyalópartnerünk az utolsó pillanatban felvet egy olyan kérdést, amelyről 
korábban az egyáltalán nem esett szó. Miért? - Számít arra, hogy “beadjuk a 
derekunkat”, mert minél előbb be akarjuk fejezni a tárgyalást. 

Hasznos tanács! Kérjük meg partnerünket, hogy mindjárt a tárgyalás elején 
sorolja fel az összes kulcsfontosságú kérdést/döntő tényezőt, és adjunk 
lehetőséget arra, hogy ezt a tárgyalások során újra és újra megtegye. Hasznos 
lehet, ha magunk is tartalékolunk néhány apró kérdést, amivel kontrázni 
tudunk, ha esetleg a partner bepróbálkozik valami új témával. 
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5. Nincs felhatalmazásom

Ez a taktika „beárazza” a partnert, amikor döntéshozatali jogkörrel nem 
rendelkező tárgyaló felet jelölnek ki a megbeszélés lefolytatására. Nem érdemes 
energiát- és időt pocsékolni arra, hogy kidolgozzunk egy megállapodást valakivel, 
akinek a nincs felhatalmazása a tárgyalás lezárásra. Az ilyen akciók célja mindig a 
tárgyalási pozíció aláásása és az akaraterő megtörése. 

Hasznos tanács! Ha erre a taktikára utaló jeleket vélünk felfedezni, kérdezzük 
meg jó előre, ki a végső döntéshozó, és kössük ki, hogy csak vele vagyunk 
hajlandóak tárgyalni.

 

Ellenőrizze tudását! 9. feladat:

Szánjon időt a tárgyalási stratégiák átgondolására! 

Van-e köztük olyan, amit gyakran használ (tudatosan vagy tudat alatt)?

Felismer-e olyan stratégiát, amit kollégái/a menedzserek gyakran alkalmaz-
nak a tárgyalások során?

Még ha nem is szeretünk vagy akarunk taktikázni, tartsuk szem előtt a következő 
általános megfontolásokat, hogy ki tudjuk használni pozitív befolyásolási 
képességeinket.         

7. ábra Hat ötlet a pozitív befolyásoláshoz

Viszonosság
Adj és kapj - a tárgyalások során elsőként adjunk és kapjunk!

Vonzalom
Az emberek jobban odafigyelnek azokra, akiket kedvelnek, és könnyebben befolyásolhatók az ilyen 
személyek által - ápoljuk a társas érzéseket, és használjuk tudatosan szociási kapcsolatainkat.

Megegyezés
Az emberek nagyobb valószínűséggel követik a hozzájuk hasonlóan gondolkodó és cselekvő em-
berek példáját - keressünk közös pontokat a másikkal, és hívjuk fel rájuk a figyelmet.

Tekintély
Használjunk fel szakértőket a döntések gyorsabb meghozatalához - hívjuk fel a fgyelemet ezek 
kiemelkedő szakmai tapasztalataira, diplomáira vagy címeire, hogy növeljük a bizalmát irántuk.

Különlegesség
Ne feledjük, hogy az emberek értékelik a különlegességet- éreztessük velük, mennyire szerencsések, 
hogy van esélyük tenni valamit az adott kérdésben.

Következetesség
Az emberek akkor teljesítik írásbeli, nyilvános stb. feladataikat, ha azokat a magukénak érzik (fela-
dat/időbeosztás stb.) Legjobb, ha az elkötelezettségnek belső motivációja van.
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5.5.3. Win-win tárgyalás

A különféle stratégiák ismerete és a tárgyalási taktikák felismerése hasznos lehet, 
hosszú távon azonban talán a legjobb tárgyalási stratégia a win-win. Ez egymás 
kölcsönös érdekeinek egyenlő mértékű figyelembevételére összpontosít, ami jó 
hangulatot, bizalmat, lojalitást és megfelelő alapot teremt az együttműködéshez. 
Ebben az esetben a párbeszéd a nyílt beszélgetésen alapul.

A win-win tárgyalás alapelvei
Válasszuk el az embert a problémától Álláspontok helyett érdekek
• Tegyük félre a személyes előítéleteket, 

koncentráljunk a célra és a feladatra.

• Fókuszáljunk a másik fél szándékaira, értékeljük 

az érzelmeit, és a kommunikációt mindig a 

helyzethez igazítsuk.

• Gyakoroljuk az aktív hallgatást.

• Keressük a kapcsolódási pontokat.

• Saját álláspontuntját szinte mindig 

mindenki érvényesnek és valósnak érzi, az 

egyéni szükségletek, érdekek, vélemények 

és célok pedig torzíthatják az objektív 

helyzetértékelést. A tárgyalási álláspont 

gyakran személyes meggyőződést, értékeket, 

felelősséget, társadalmi-gazdasági helyzetet, 

kulturális hátteret, korábbi tapasztalatokat 

tükröz, vagyis a tárgyaló fél aktuális biológiai/

mentális állapotát.

• A beszélgetés mindig maradjon szívélyes - 

kerüljük a vádaskodást. legyünk együttérzők 

és befogadók.

• Próbáljuk megérteni a motivációkat, és 

keressünk meg a közös érdekeket vagy 

szükségleteket. 

Hozzunk létre kölcsönös haszonnal 
járó opciókat 

Használjunk objektív 
szempontokat

• Tartsuk szem előtt, hogy új álláspontok is 

megjelenhetnek. A felek a tárgyalási folyamat 

során juthatnak el a különböző lehetőségek 

meghatározásáig. 

• Az új megoldásokat csak akkor tudjuk 

rugalmasan kezelni, ha a legmélyebb részletekig 

ismerjük a képviselt témát, és rendelkezünk a 

szükséges jogosítványokkal.  

• Bölcsebb ötletelni a lehetséges megoldásokról, 

mint azonnal konfrontálódni. Legyünk 

fogékonyak a visszajelzésekre és javaslatokra. 

• Válasszuk ki azokat a tényeket, számokat vagy 

viszonyítási alapokat, amelyek alátámasztják 

az álláspontunkat, és ragaszkodjunk hozzájuk.  

• Már a tárgyalások kezdetén állapodjunk 

meg a másik féllel a célkitűzésekről vagy 

a napirendről (jogi normák, piaci értékek, 

szerződéses feltételek stb.)

Legyünk tisztában a tárgyalásos
egyezség legjobb alternatívájával (BATNA)
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Tekintsük a BATNA-t utolsó biztonsági tartaléknak. A tárgyalások előtt határozzunk meg alter-
natívákat, majd értékeljük és minősítsük őket. Ha a preferált opció lehetetlennek bizonyul, ez a 
terv segíthet folytatni a tárgyalásokat, és végül tető alá hozni az üzletet.

5.6. Nonverbális kommunikáció – tudatos testbeszéd
Egy kommunikációról szóló modul nem lehet teljes anélkül, hogy legalább 
minimális figyelmet ne szentelne a nem verbális kommunikációnak, amely 
döntően befolyásolhatja a kommunikációs folyamatot. Koncentráljunk néhány 
vizuális jelre, amelyek támogathatják a szóbeli tárgyalást, és szavak nélkül is 
“elmondhatják”, amit gondolunk. 

Az alábbi lista egy háborús veterántól származik, aki a legveszélyesebb 
konfliktusövezetekben dolgozott békefenntartóként, és nagy jártasságot szerzett 
a pszichológiai műveletek és a kommunikáció terén. 
Végezzünk gyors önellenőrzést! Van-e olyan üzenet, amelyet gyakran küld, 
szándékolatlanul, testbeszéde útján?

Ellenőrizze tudását! 10. feladat:

Szánjon időt a tárgyalási stratégiák átgondolására! 

Nem verbális kommunikációs jelek
Jellemző rám? 

(Igen/Nem)
Elfordulás, karba tett kéz A partner nincs meggyőzve, nem 

érdekli a téma

Ujjvégek összeérintése Magabiztosság

Összeérintett tenyerek, a 
hüvelykujjak felfelé mutatnak

Pozitív gondolatok

Keresztbe tett lábak, láblógatás Türelmetlenség, kényelmetlen 
érzés

Matatás Kétségek, bizonytalanság

Figyelmes arckifejezés Aktív figyelés

5.7. Kommunikáció bizonytalan időkben
A bizonytalanság gyakran használt szó az innovációs munkában. A nagy, 
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váratlan változások az üzleti életben a kétségek forrásai, a kételkedés pedig 
lassítja a döntéshozatalt, feszültséget és stresszt okoz, és végül hibákhoz vezet, 
akadályozva egyúttal a kreativitást is. Bizonytalan helyzetekben sokan nem 
tudják, hogyan tervezzenek vagy cselekedjenek, akár kulcsfontosságú területeken 
is. A bizonytalan ember tehetetlennek érezheti magát, mivel nem ura az adott 
helyzetnek. 

Mindazonáltal még ilyen körülmények közt is lehet fix pontokat találni. Ha a 
menedzser a fix pontok köré építi a kommunikációt, az stabilitást fog közvetíteni 
az alkalmazottak irányába, és enyhíti a feszültségeket.

1. Idő. Mennyi időbe telik befektetőt találni? Mikor lesz kész az új prototípus? 
Mikor fog az új modell tökéletesen működni? Az innovációval és a 
változással kapcsolatban gyakran nehéz vagy lehetetlen megválaszolni 
az időre vonatkozó kérdéseket. Nincs az a menedzser, akinek jól áll, ha 
határozatlannak mutatkozik.

Hasznos tanács! Idejekorán és határozottan cselekedjünk, és mindenkivel 
tudassuk, hogy bizonyos szempontokról csak később tudunk érdemben 
nyilatkozni. A “várakozás” tűnjön a terv részének. Vonjunk mindent az 
ellenőrzésünk alá, amit csak lehet. A fontos szerepet játszó érdekelt felek 
és munkatársak dolgozzanak ki olyan vezérelveket, amelyekkel mindannyian 
egyetértenek, és ezeket írják is alá. Emlékeztessük őket ezekre az általános 
vezérelvekre. Maradjunk rugalmasak és körültekintőek, és közben kerüljük a 
határozatlanság látszatát.

2. Adatok. A bizonytalan gazdasági környezet óriási hatással van az üzleti 
adatok megbízhatóságára, ami gyakran aggodalmakat szül. Ezen 
aggodalmak leküzdéséhez a szervezetnek együttműködő megközelítést 
kell alkalmazni.

Hasznos tanács! Stratégiai szinten; a hozzáférhető adatok 
megbízhatatlanságának őszinte bevallását ellensúlyozhatja a termék egyéb 
fontos jellemzőinek kiemelése és a termék jövőjének részletes bemutatása. 
Taktikai szinten a kevés, de hasznos adat megadása célszerű. Itt tökéletesen 
alkalmazhatjuk azt a kommunikációs taktikát, hogy újra és újra megismételjük 
ugyanazt az információt. Ez a taktika már bizonyította hatékonyságát a nagy 
politikai kampányokban.

3. Önbizalom: Stratégiai szinten az önbizalom elengedhetetlen a sikeres 
tervezéshez. Amikor komoly szintű bizonytalanságokkal kell szembenézni, 
amely végső soron hatással lehetnek a munkamorálra és a munka 
hatékonyságára is, a vezetőknek vészhelyzeti tervet kell kidolgozniuk. 
A bizonytalanság pszichológiai hatásait (pl. szorongás, kudarctól való 
félelem, egyéni ellenállás, kétségek, csökkent rugalmasság) a következő 
“biztonságos kikötő” sikeres elérésének érdekében enyhíteni kell. Az 
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emberi tényezőnek nagy jelentősége van ezen a ponton, vagyis mindent 
meg kell tennünk azok megnyugtatására, akiket a bizonytalanság érint. 

Hasznos tanács! A cselekvési okok minden lehetséges kimenetelre 
kiterjedő kidolgozása segíthet visszaszerezni és fenntartani önbizalmunkat. 
Az elkészíthető forgatókönyvek a legvalószínűbb, a lehető legjobb és a 
legrosszabb eseteket fedik le, érdemes mindet lejátszani magunkban. A 
mentális forgatókönyvek vegyék figyelembe, hogy az érdekeltek bizalmi 
szintje hogyan befolyásolja a helyzetet. Az érintettekkel vitassuk is meg 
a forgatókönyveket, és vizsgáljuk meg, hogyan befolyásolják ezek az 
önbizalmukat, mert talán épp ennek kapcsán fognak ráébredni, hogy a 
legvalószínűbb jövőbeli helyzetek vagy a legrosszabb félelmeik nem is olyan 
rosszak, mint gondolták. A sikeres kockázatcsökkentés kulcsa itt is a nyílt 
beszélgetés és a pszichológiai biztonság.

4. Megvalósítás: Bizonytalan gazdasági/üzleti környezetben a 
rutinmódszerekkel készített előrejelzések vagy a szokásos körülményekhez 
igazított megállapodások instabillá vagy fenntarthatatlanná válhatnak. 

Hasznos tanács! Életmentő lehet, ha drasztikus változások vagy katasztrófák 
esetén a szerződések és a döntések előre egyeztetett módon felülvizsgálhatók. 
A lezárás és az elengedés képessége olyan szükséges készségek, amelyek az 
empátián és a rugalmasságon alapulnak. Az ellenállóképesség segítségével 
állhatunk talpra a viszontagságok után, és ez ad lehetőséget arra, hogy a 
kihívásokkal való szembenézést növekedési lehetőségnek lássuk.

5. Zavarás: Zavar esetén nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a problémát, 
és kisebb összetevőkre bontva gondosan azonosítsuk az egyes elemeit. A 
“Nem kell az egész várat egy rohammal bevenni” módszer drasztikusan 
csökkenti a probléma méretét és összetettségét, és megkönnyíti a 
probléma kezelését, kommunikációját és ellenőrzését. 

Hasznos tanács! Mutassunk rá a kezelhető részekre és azok eredményeire, 
és osszuk meg az apró győzelmeket is, mert ezzel azt fogjuk sugallni, hogy 
a dolgok haladnak a maguk útján és mindent kézben tartunk. A felelős 
kollégákkal és az érintettekkel szorosan együttműködve határozzuk meg, 
hogy a változás mely területei ellenőrizhetők, a működés mely részei 
maradnak meg az eredeti formájukban, és hol van lehetőség az előrelépésre. A 
probléma világos megértése után átfogó, lépésről lépésre haladó akciótervet 
kell kidolgozni és kommunikálni. 

 



„Az elmúlt 10 évben az informatika 
átalakította a munkát. A következő 10 évben a 

vállalkozásokat fogja átalakítani.”

Aaron Levie
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A modul az általános információktól a specifikus tartalmak felé haladva 
mutatja be a témát. Az első részben a tanulók alapvető ismereteket szereznek 
a szoftverelemekről, megismerve az alapfogalmakat és a digitalizáció pozitív 
eredményeit. Ezt követően a modul az alapvető hardveralkalmazásokat mutatja 
be. A hangsúly mindenhol az új technológiák alkalmazásán van, valamint 
azon, hogy az alkalmazások hogyan segítik az innovációs folyamatot, részint a 
diverzifikáció, részint a forradalmian új megközelítések révén. Végül, de nem 
utolsósorban a résztvevők részletes ismereteket kapnak a dolgok internete 
(IoT) koncepcióról, így például a blokklánc technológia elméleti hátteréről és a 
kapcsolódó alkalmazásokról.

Tanulási célok:

• a digitális átalakulás fogalmának megértése és az átalakulás következményei
• a folyamatok és tevékenységek digitalizálásában sikeresen alkalmazott 

szoftver- és hardveralkalmazások megismerése
• a blokklánc technológiában rejlő lehetőségek megértése

Kompetenciák:

• új információk megtanulása
• az információ elemzése
• összefüggések felállítása
• a meglévő és új technológiák lehetséges új alkalmazási lehetőségeinek 

azonosítása.
• irányítás/mentorálás: (a digitalizációs folyamat irányítása/vezetése)

6. Digitalizáció
A digitális átalakulást és a digitalizációt (a digitális átalakulást lehetővé tevő 
digitális technológiát) nem alkalmazó vállalatok jövője egyre bizonytalanabb.

Ahhoz, hogy ki tudjuk használni az új megoldásokat, meg kell értenünk, hogy 
pontosan mit jelent a digitális átalakulás, hogy aztán befogadhassuk a 
változásokat.
A kapcsolódó koncepciók mélyreható hatással lehetnek a vállalkozásunkra.

6.1. Pontosan mit jelent a digitális átalakulás?
A digitális átalakulás, amelyet gyakran digitalizációnak is neveznek, alapvetően 
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technikai újdonságokat (az új technológiák befogadását és integrálását a 
vállalkozás minden területén) és a vállalati kultúra változásait hozza magával. 
Az utóbbi a szervezet és a technológia kapcsolatának átalakulására utal, vagyis 
arra, hogy hogyan használja ki a vállalat a technológiát ügyfelei jobb kiszolgálása 
érdekében, ezzel javítva eredményeit.

A digitalizáció megváltoztatja azt, ahogy gondolkodunk és cselekszünk.

Lehetővé teszi a rendszerek automatizálását, és felszabadítja az emberi 
erőforrásokat, hogy az adminisztratív feladatok elvégzése helyett a munkatársak 
inkább értéket teremtsenek. Lehetővé teszi, hogy vállalat rugalmasabban és 
gyorsabban reagáljon, felpörgetve a szervezet egészének működését.

A digitális átalakulás összetartóbbá teszi a vállalatokat, és elősegíti az 
együttműködést.

Összekapcsolja a vállalkozásunk legnagyobb koponyáit, hogy közösen oldhassák 
meg a problémákat, és eredményeként gyakorlatilag minden, amit eddig 
csináltunk, jobban fog menni, miközben ráadásul új lehetőségeket kapunk 
ügyfeleink igényeinek hatékonyabb kielégítésére.

A digitális átalakulás természetesen új technológiák beszerzésével jár, melyeket 
mindenképp össze kell hangolni az üzleti stratégiánkkal, hogy az előbbiek 
elősegíthessék az utóbbi megvalósítását.

Céljaink meghatározása után meg kell terveznünk a megvalósítás keretrendszerét, 
hogy a folyamatot megfelelően irányíthassuk. Létfontosságú annak megértése, 
hogy a digitális átalakulás az integrációról szól. Nincsenek kopipészt 
megoldások: a működés minden aspektusát digitalizálni kell, a bérszámfejtéstől 
a barkácsüzletig.

6.2. A digitális átalakulás előnyei
Ahogy a digitalizációval kapcsolatos ismereteink egyre bővülnek, úgy válnak 
fokozatosan érthetőbbé az előnyök. A digitalizáció alapvetően megváltoztatja az 
üzleti adatokhoz fűződő viszonyunkat.

Fokozott hatékonyság és termelékenység

Semmire se jó és nehezen kezelhető papírtömeg helyett az adataink értékes 
információk forrásává válnak, melyek fontos szerepet játszanak a stratégiai 
és digitális döntéshozatalban. A hatékonyság és a termelékenység növekedése 
révén szinte azonnal megtérülnek a szoftverekbe [whttps://www.syspro.com] és 
más új technológiákba történő befektetések.
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Csökkenő ökológiai lábnyom

Mivel az információk könnyebben (ugyanakkor biztonságosabban) elérhetők 
és megoszthatók, a csapattagok zökkenőmentesen együtt tudnak működni, 
áthágva a korábban berögzült, egyes részlegeket elválasztó korlátokat. Bár a 
teljesen „papírmentes iroda” koncepciója még mindig nem valósítható meg, 
a digitális átalakulással helyet takaríthatunk meg, és csökkenthetjük ökológiai 
lábnyomunkat.

Biztonságos tárolás

Az adatok felhőalapú tárolása mellett jóval kevésbé valószínű a katasztrofális 
adatvesztés, és ha mégis ilyesmi következne be, a probléma könnyebben 
megoldható.

A digitalizáció legfontosabb aspektusa egy szinte megfoghatatlan, forradalmian 
új megközelítés: a csapattagok immár nem csak az egyéni szerepüket, hanem 
a vállalkozás egészét is figyelembe veszik. A technológiába való befektetéssel 
képessé tehetjük munkatársainkat arra, hogy korábban elképzelhetetlennek és 
lehetetlennek tűnő mértékben növeljék a vállalkozás sikerét.

6.3 A digitális átalakulás és annak hatása a munkára, a kommunikációra és 
az életmódra

„Az évtized végére mindenki csatlakozik mindenki máshoz.”                                                                                                        

Eric Schmidt, Google

A munka világa a jövőben egészen más lesz, mint ma. Az egyik legfontosabb 
tényező a digitális átalakulás, amely már most is hatással van a foglalkoztatás 
formáira, a munkafolyamatokra, a munkavégzés módjára és a társadalmi 
interakciókra. Mindez lehetőségeket, de bizonytalanságokat is hordoz magában.

Az analóg technológiáról a digitálisra való átállás már az 1980-as években 
megkezdődött. Az internet az 1990-es években jelent meg. A 21. század eleje óta 
a mobil felhasználói készülékek mindennapi társainkká váltak.

Németországban a munkavállalók mintegy 80 százaléka használ digitális 
információs és kommunikációs technológiákat - mind személyes, mind szakmai 
célokra.

Átléptünk egy küszöböt: a digitalizáció a mindennapi élet, az értékteremtő 
folyamatok és a munka számos területére behatolt. Az internet összeköti az 
embereket és a gépeket, megváltoztatja a kommunikációt, és egyre gyorsabb 



164

adatcserét ösztönöz. Az ebből eredő kulturális átalakulás fokozódó nyomást 
gyakorol az emberekre, akiknek egyre gyorsabban kell alkalmazkodniuk a 
technológiai változásokhoz és az új életmódhoz és társadalmi értékekhez. 

Ezek a fejlemények a munkával kapcsolatos általános elvárásainkat is 
befolyásolják.

       

            1. ábra: Digitális átalakulás                         2. ábra: Az ipar 1.0-tól az ipar 4.0-ig

 3. ábra: Visszaszámlálás: a jövő megkezdődik

6. MODUL Digitalizáció

VISSZASZÁMLÁLÁS A JÖVŐBE

| Az Ipar 1.0-tól az Ipar 4.0-ig
víz- és gőzenergiával hajtott 
mechanikus termelőberendezése-
ken alapszik

a munkamegosztás és az elektro-
mos energia felhasználása által 
lehetővé tett tömegtermelésen 
alapszik

az elektronika és az informatika 
felhasználásán alapszik a termelés 
további automatizálása érdekében

a kiber-fizikai rendsze-
rek alkalmazásán 
alapszik

HOLNAP

68%
... a Föld 
lakosságának 
áramhasználó

45%
... a Föld 
lakosságának 
folyóvíz használó

28%
... a Föld 
lakosságának kézi 
telefon használó

3.3 bn
... ember a Földön 
használja az 
internetet

58 M
... német használja 
az internetet

49 M
... embernek 
Németországban 
van okostelefonja

68%
... a Föld lakosságá-
nak okostelefon 
használó

58%
... az embereknek 
bankszámla 
tulajdonos

36%
... az embereknek 
saját kocsit 
használ

3.4 bn
... ember 
világszerte 
okostelefont hord

66 %
... a németeknek 
okostelefonon éri 
el az internetet

1 M WhatsApp üzenetet 
küldenek Németországban 
naponta
         111 M SMS-t 
         küldenek  Német-
        országban naponta

667 M WhatsApp üzenetet 
küldenek Németországban     
naponta
         40 M SMS-t külde- 
         nek Németország-
         ban naponta

Facebook fel-
használók
világszerte:
2006 – 12 M
2016 – 1.65 bn

269 M 
emailt küldünk és 
kapunk naponta 
világszerte

1.47 milliárd
e-commerce fel-
használó világszerte

˃ 50% üzleti 
vásárlás 
online felületen 
bonyolódik 2020-ra

1/3-a az ipari 
vállalkozásoknak 
legalább 60% át 

digitalizálta üzleti 
folyamatainak, 
értékteremtési 

láncának

A német 
vállalkozások 

40 milliárd 
EUR-t fektetnek 

az Ipar4.0-ba 
évente

80%-a a 
új üzleti 

ötleteknek 
informális 

beszélgetésen 
alapul

2020-ban az 
értékteremtési 

lánc 80% -a 
világszerte digi-

talizálva lesz

... az összes német 
alkalmazottnak 
alkalmanként otthonról 
dolgozik

... az összes szakkép-
zett munkaerőnek 
rugalmas munkavég-
zésben dolgozik

˜ 50 milliárd eszköz
kapcsolódik egymáshoz 
2020-ra

A cégek 77 %-ában 
a dolgozó több 
mint 75%-a digitális 
eszközöket használ

A cégek 69 
%-ában a 
dolgozók  
75%-a digitális 
infrastruk-
túrát használ

76 % az alkalmazottaknak 
a“munkát, megnövekedett 
terheket, gyors technológiai 
változást és a pénzt” említi fő 
stresszforrásként

33 % minden nap 
nagyon stresszelt

48 % … azt állítja, 
hogy stressz szintje 
jelentősen emelke-
dett az elmúlt 5 évben

1M … alkalmazott 
van távol naponta 
“stressz” okozta 
betegség miatt

77 % tapasztal 
“stresszes” körülmé-
nyeket a hivatalban
naponta

73 % … szenved 
“stressz” okozta 
pszichológiai 
problémáktól

A “stressz”okozta éves 
költség:
USA : $ 300 milliárd
Európa: € 26 milliárd
Ausztrália: $ 16 milliárd

INDUSTRY
4.0
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6.4. A digitális átalakulás
A digitalizáció a digitális technológiák alkalmazása az üzleti modell 
megváltoztatására és új bevételi és értéktermelő lehetőségek biztosítására, azaz 
a digitális vállalkozásra való áttérés folyamata.
Bár mindez újdonságnak tűnhet, az analóg vagy fizikai folyamatok és 
dokumentumok digitálissá alakítása már évtizedek óta tart. A digitalizálás 
lényegében a számítógépek megjelenésével már az 1950-es években 
megkezdődött. A digitalizálás azóta is megállás nélkül terjeszkedik, szinte 
mindent számítógép-barát egyesekké és nullákká alakítva, és átformálva a 
munkavégzést, a kommunikációt, a vásárlást, a banki ügyintézést, sőt még a 
pihenést és a szórakozást is.

 4. ábra: Digitális fejlődés lépésről lépésre 
Szerzői jog: 2018, Rene BUEST, http>//renebuest.com

A digitális átalakulás a modern kor egyik legstabilabb és legnagyobb jelentőségű, 
mindenre hatással lévő trendje – és semmi jele annak, hogy lassulni kezdene. 
Az OCR, az ICR és a gépi tanulási technológia közelmúltbeli fejlődésének 
köszönhetően a papíralapú dokumentumok teljes digitalizálása gyorsabbá és 
egyszerűbbé vált, mint valaha, és maga a dokumentálás is egyre pontosabb. A 
valós idejű fizetési lehetőségek fejlődése forradalmasítani fogja a peer-to-peer 
tranzakciókat. Számtalan egyéb olyan fejlesztés van folyamatban jelenleg is, 
melyek tovább bővítik digitális képességeinket.

Az Európai Bizottság bemutatta a „Digitális iránytű 2030-ig: a digitális évtized 
megvalósításának európai módja” című dokumentumot, amely a „nyitott és 
versenyképes egységes piac” jövőképét is magában foglalja.

A felhő hatása & Mesterséges Intelligencia

A DIGITÁLIS EVOLUCIÓ – LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

+ 40 év

Fejlesztés 
Elektronikus számítógép

Intel 4004:
Az első, sorozatban gyártott mikroprocesszor

Számítási segédprogramok

Virtualizáció

Tranzisztor

IBM 
Shoe 
Box

Netflix igény 
szerint

Csomag-
kapcsolt 
hálózatok

Amazon 
webes szol-
gáltatások
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A „Digitális iránytű” a Bizottság stratégiájának legfontosabb területei, vagyis 
a készségek, az infrastruktúra, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások 
átalakítását mutatja be.

Az új stratégia a KKV-kat helyezi a digitális átalakulás középpontjába, 
elismerve jelentőségüket az európai innovációban.

Az Európai Bizottság digitális átalakulásra vonatkozó új stratégiája a digitális 
készségek, az infrastruktúra, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások 
átalakításának kulcsfontosságú területeire összpontosít. Kiemelt hangsúlyt fektet 
a kis- és középvállalkozások szerepére is: „A KKV-k központi szerepet játszanak 
ebben az átmenetben, nemcsak azért, mert az uniós vállalkozások nagy részét 
ezek teszik ki, hanem azért is, mert az innováció egyik legfontosabb forrását 
jelentik” - olvasható a Digitális Iránytűben. Az élvonalbeli innovatív digitális 
vállalkozások képviselőjeként a DIGITAL SME üdvözli azt a felismerést, hogy az 
európai innovatív IKT szektor kulcsszerepet játszik az átmenet kezelésében.

Ellenőrizze tudását! 1. feladat:

Mondjon három okot, amiért a digitalizáció fontos lenne vállalkozása 
számára! 

1:

2:

3:

6.5. Szoftverek 
A gyártás manapság összetett rendszerekben, automatizált munkaállomásokon 
zajlik. Ezeknek a rendszereknek meg kell birkózniuk a növekvő termékválasztékkal, 
a változó kereslettel és a rövidebb piacra kerülési idővel. Az iparnak gyorsabb, 
költséghatékonyabb, megbízhatóbb és rugalmasabb gyártási megoldásokra 
van szüksége, hogy reagálni tudjon a termelés fokozódó összetettségére és 
változatosságára.

6. MODUL Digitalizáció
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6.5.1. 3D DIGITÁLIS IKER EMULÁCIÓ

A fokozódó változatosság és a növekvő igények kezelésének egyik módszere 
a nagy hatékonyságú automatizált termelési rendszerek kifejlesztése olyan 
módszerekkel, ahol még a korai szakaszban, vagyis a tervezési és fejlesztési 
fázisban lehetséges a hibák és problémák felismerése.

Az automatizált termelési rendszereket programozható logikai vezérlők (PLC-k) 
vezérlik, amelyek fejlett logikai vezérlő kódokat futtatnak. A PLC-kódok ellenőrzése 
és validálása kihívást jelent, főleg most, ahogy egyre nő a programok hossza, és 
a PLC-knek egyre nagyobb számú műveletet kell vezérelniük. A vezérlő kódok 
ellenőrzése és validálása üzleti és biztonsági szempontból kritikus fontosságú, 
miközben figyelembe kell venni az emberek, a termékek és a berendezések 
védelmét is.

5. ábra: Berendezés 3D-s virtuális tervezése

Az automatizált gyártási rendszerek kifejlesztése, ellenőrzése és validálása a 
szoftver, a hardver, és a mechanikus, villamos, pneumatikus és hidraulikus 
rendszerek részletes ismeretét igényli. Emellett a kezelői oldalt is mindenképp 
ismerni és érteni kell. A különböző szakterületek fejlesztőinek éppen ezért együtt 
kell működniük ahhoz, hogy a rendszer a megfelelő időben az elvárt viselkedést 
mutassa majd.

A digitális iker kifejezéssel a nyilvánosság először a NASA integrált technológiai 
ütemtervében találkozhatott. A digitális iker fogalmát számos területen 
alkalmazzák, így például az ipari termelésben és irányításban, a szárazföldi 
járművek és rendszerek tervezésében és tesztelésében, a repülőgépiparban és 
a védelmi iparban. A digitális iker koncepciót az intelligens városok és digitális 
múzeumok tervezésénél is alkalmazzák, sőt, az emberek sportban mutatott 
viselkedéseinek leírására is.
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6. ábra: Berendezés 3D-s virtuális tervezése

A digitális ikernél is hatékonyabb a szimuláción alapuló emuláció, amelyet 
általában virtuális üzembe helyezésnek neveznek.

A mérnökök és programozók virtuálisan tesztelhetik a PLC-kódot, az alternatív 
gyártási terveket vagy koncepciókat, valamint a fizikai berendezések telepítése 
előtti módosításokkal kapcsolatos problémákat. Ezen túlmenően a virtuális 
üzembe helyezés lehetővé teszi a mérnökök és a programozók számára a 
párhuzamos munkát.

6.5.2.1. Vuforia Chalk (funkciók, támogatott eszközök, esettanulmányok)

A Parametric Technology Company (PTC) először 2018-ban fektetett be a 
kiterjesztett valóság (AR) területén, amikor a Qualcommtól megvásárolta a Vuforia 
szoftvert. A Henkel, a Toyota, a Howden, a BID Group és a Rockwell Automation 
vállalatokkal közösen, a kiterjesztett valóság segítségével távasszisztencia 
szolgáltatást biztosítanak, melynek keretében a szakértők és a technikusok a 
beavatkozások és a szervizműveletek során valós időben videókommunikációt 
folytathatnak.

6.5.2.1. A Vuforia Chalk funkciói:

• A szoftver egyik legértékesebb funkciója az, hogy a segítségével egyszerre 
több – akár öt - szakértő is képes együtt dolgozni úgy, hogy nem kell 
egy helyszínen tartózkodniuk. Így az adott helyzettel kapcsolatban több 
szakértő közös véleménye alapján adható valós idejű támogatás.

• A szoftver másik fontos funkciója a digitális megjegyzések mellékelésének 
lehetősége. A valós tárgyakhoz bármely résztvevő „hozzáragaszthatja” a 
többiek számára is látható megjegyzéseit. Ez a megoldás akkor is működik, 
ha a videót készítő személy nem marad egyhelyben (lásd az ábrát). A 
megoldás lehetővé teszi a felhasználók közötti jobb kommunikációt, és a 
pontos és egyértelmű utasítások kiadását a különböző eljárásokhoz.

6. MODUL Digitalizáció
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Ami a biztonságot illeti, az adatfolyam végponttól végpontig titkosított, és a 
felvételeket a rendszer nem rögzíti, illetve tárolja. A megoldás az Amazon Web 
Services szolgáltatáson keresztül üzemel.

6.5.2.2. Támogatott eszközök

A Vuforia Chalk különböző eszközökön és operációs rendszereken használható, 
ami megkönnyíti a kommunikációt a technikusok és a szakértők között. 

7. ábra: Kiterjesztett valóság élő adásban  

Mobilalkalmazást is kifejlesztettek hozzá, amely az Apple iOS 13 és Android 
8.0 operációs rendszereken, illetve ezek újabb változatain fut. Az asztali 
számítógépekről a szoftver a szokásos böngészőkön (Windows és MacOS: 
Chrome, valamint Microsoft Edge) keresztül érhető el. Egy másik nagyon hasznos 
eszköz, amely a szoftverrel együtt használható, a RealWear (HMT-1 és HMT-1Z1), 
amely szabaddá eszi a kezeket a fizikai feladatok elvégzéséhez. Az Admin Center 
szintén elérhető böngészőn.

6.5.2.3. Példák

A Rockwell Automation a komplex gépek telepítéséhez és a szervizcsapat 
munkájának támogatására 2020-ban kezdte el intenzíven használni a Vuforia 
Chalkot, a szigorú utazási tilalmak miatt. Kevesebb, mint két hónap alatt több 
mint 3000 távolmunkában, illetve helyszínen dolgozó mérnököt képeztek ki 
a Vuforia Chalk segítségével. Ezek a mérnökök megtanultak átlagosan 2 nap 
alatt lecserélni egy-egy berendezést.  Az ügyfeleik immár képesek hatékonyan 
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kihasználni a Rockwell Automation távszervizelési szolgáltatásait, így jelentősen 
csökkent náluk az állásidő.

A Toyota is ezt a szoftvert használja az új és meglévő gyártósorok telepítésének 
és karbantartásának felügyeletére. Korábban ezeket a feladatokat különféle 
alvállalkozókkal együttműködve rendszerint Toyota-alkalmazottak végezték. 
Az utazásokat elég nehézkesen lehetett megoldani, mivel a berendezéseket 
általában ünnepnapokon vagy munkaidőn kívül telepítették. A Vuforia Chalk 
használatának köszönhetően ezekhez a műveletekhez most már sokkal kevesebb 
utazás szükséges.

6.5.3. Innováció az oktatásban a kiterjesztett valóság segítségével

A videojátékokban széles körben használt kiterjesztett valóság egy másik 
szektorban, mégpedig az oktatásban (ezen belül pedig az e-tanulásban) is 
kimondottan népszerűvé vált. A kiterjesztett valóságot világszerte az oktatási 
rendszereket megújító módszernek tekintik, hiszen számos területen használható, 
a szimulált tantermektől a „valóra váltott gondolatokig” (utóbbi esetben a 
tanulók úgy ösztönözhetők szokatlan megoldások kitalálására, hogy alkotásaik 
olyan környezetben kelthetők életre, ahol ellenőrizhető, hogyan hatnak rájuk a 
fizika törvényei).
Néhány egyetem és vállalat saját szoftvereket fejlesztett a képzések 
modernizálásához. A következőkben a legmélyebb élményt nyújtó, legkreatívabb 
alkalmazásokat mutatjuk be.

6.5.3.1.  CoSpaces Edu

A tanulók a CoSpaces Edu oktatási célú alkalmazás segítségével, felhasználóbarát 
alkotóeszközökkel 3D modelleket építhetnek, azokat blokkalapú kódolással vagy 
fejlett szkriptek írásával animálhatják, és az AR környezetben ellenőrizhetik 
működésüket, miközben digitális készségeket sajátíthatnak el.

A Creation Toolboxszal virtuális jelenetek hozhatók létre előre meghatározott 
környezetekben vagy külső fájlokból származó, személyre szabott modellek 
alkalmazásával. Minden felhasználó létrehozhatja saját virtuális világát, 
emberekkel, építményekkel, gépekkel.

A fentiek szerint megtervezett környezet a CoSpaces által tervezett vizuális 
kódolási nyelv, a CoBlocks segítségével animálható, amelyben a felhasználó 
az MIT „Scratch”-hez hasonlóan utasításokat húz ide-oda és paramétereket 
konfigurál.

 

6. MODUL Digitalizáció
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8. ábra: Példa a grafikus kódolásra 

A haladó programozók a CoSpaces Edu rendszerében a Typescriptet is 
használhatják, ami fejlettebb és interaktívabb élményeket tesz lehetővé. Ehhez 
a felhasználóknak (amennyiben a szoftver PRO verzióját rendelték meg) egy 
ingyenes API-t kell telepíteniük, melynek a fizikai motorja valószerűbbé teszi 
a fizikai kísérleteket és lehetővé teszi az absztrakt tudományos fogalmak 
vizualizálását.

Az alkalmazás egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy kompatibilis a MERGE 
Cube-bal. Bár ez a „kütyü” nem elektronikus eszköz, új dimenziót ad az alkotáshoz. 
Egy habszivacs kockáról van szó, amelynek oldalain különböző minták vannak. 
Ha a megfelelő alkalmazással beolvassuk valamelyik oldal mintáját, a kocka 
interaktív AR eszközzé válik. A CoSpaces Edu képes az alkotásokat a kockára 
vetíteni, és hologrammá alakítani. A tartalom elhelyezhető a kocka felületén vagy 
belsejében, és a megtervezett objektumokkal interakcióba léphetünk, illetve 
animálhatjuk őket.

 9. ábra: a Merge Cube vizuális megjelenítése
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Miközben jeleneteket terveznek, játszanak, vagy fizikai kísérleteket végeznek, 
a diákok feldolgozzák fel az információkat, így fejlesztve kreativitásukat és 
ösztönözve elméjüket bizonyos forgatókönyvek vagy jelenségek innovatív 
megközelítésére.

6.5.4. Felhőalapú szolgáltatások

Bár ezekről mindenki hallott, ritkán használjuk ki a bennük rejlő lehetőségeket. 
A munka és az oktatás világában a felhőalapú szolgáltatásoknak még nagyobb 
hasznát veszik, mivel az együttműködés a sikeres működéshez kiemelkedő 
fontosságú.

Legyen szó akár fájlmegosztásról, akár online megbeszélésekről vagy közös 
tervezői munkamenetekről, az alábbi listán szereplő alapvető alkalmazások 
megkönnyíthetik a munkát.

Termékek és szolgáltatások, amelyek segítenek a napi adatkezelésben:

•  Google: Google Drive, e-mail, naptár, Classroom, Meet, Workspace stb.

•  Microsoft: Sharepoint, Office 365, Teams, OneDrive

•  Együttműködést szolgáló eszközök: Trello, Asana

•  Felhőalapú tárolás: Wetransfer, Dropbox, other.

Mivel ezeket a termékeket már korábban is használtuk, ismeretük komoly 
előnyökkel járt, amikor a COVID-járvány miatt a fizikai interakciókra vonatkozó 
korlátozásokat bevezették. Az online eszközök egyik legnagyobb haszonélvezői 
az oktatási intézmények voltak, az óvodáktól egészen a felsőoktatásig (ld. Google 
Classroom, Zoom, Teams stb.)

A Microsoft felhőalapú szolgáltatásainak egyik leghasznosabb funkciója a 
SharePoint. Az Office 365 csomag integrálásával egy adott Excel fájl egy vagy 
több munkalapját többen egyszerre, párhuzamosan szerkeszthetik. Ez rendkívül 
hatékony együttműködést tesz lehetővé az online csapatok számára, amelyek 
így nem csak láthatják egymást és beszélgethetnek, hanem az online/off-line 
megbeszélés során egy adott fájlon párhuzamosan dolgozhatnak is.

Az Office365 egyik érdekes funkciója, hogy minden pillanatban láthatjuk, ki 
dolgozik velünk együtt ugyanazon a fájlon, és az integrált Teams szoftver 
segítségével cseveghetünk is a másikkal.

6. MODUL Digitalizáció
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10. ábra: példa a SharePoint valós idejű fájlhozzáférésből kezdeményezett élő chatre

Ugyanezen csomagba tartozik a Whiteboard vizualizációs eszköz is, amely 
a csapatok számára lehetővé teszi a képernyőmegosztást és a valós idejű 
hozzászólásokat. 

11. ábra: Képernyőfelvétel az Office365 csomag Whiteboard eszközéről

Ellenőrizze tudását! 2. feladat:

Nevezzen meg három olyan, a fenti fejezetben bemutatott eszközt, amelyet 
a vállalata már használt. Ha nincs ilyen, válassza ki azokat, amelyeket a 
leghasznosabbnak tart! Választását indokolja! 

1:

2:

3:
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6.6. Hardver
A digitális átalakulásban a hardveres alkalmazások is fontos szerepet játszanak.

6.6.1. Okosszemüveg

A fejre illeszthető kijelzők (HMD) egyik nagyszerű példája az okosszemüveg. 
Az eszköz alapvetően úgy működik, hogy valamilyen vezeték nélküli hálózatról 
adatokat gyűjt, és azokat a szemüveglencsére vagy közvetlenül a felhasználó 
szemébe vetíti. Bár egyes gyártók önálló termékként kínálják, a legtöbb típusnál 
egy kiegészítő mobilalkalmazásra is szükség van, amely ugyanazon az operációs 
rendszeren fut, és lehetővé teszi a szinkronizálást, a rugalmasságot és a kibővített 
funkciókat. Ilyenkor az eszköz szélvédő kijelzőként (HUD) vagy a mobileszköz 
távirányítójaként működik.

6.6.2. Alkalmazások

Az ipari igények kielégítésére bizonyos gyártók megpróbálkoztak a kiterjesztett 
valóság alkalmazásával, így ez az ígéretes eszköz a technikusok és mérnökök 
hasznos eszközévé vált. Míg egyes fejlesztések a „szemüveg” formátum 
megtartására törekedtek, mások igyekeznek tovább lépni, és ugyanazokat 
a funkciókat más módon megvalósítani. Ezen eszközök célja az iparban 
technikusok és mérnökök közötti kommunikáció hatékony támogatása azokban 
az esetekben, ahol különböző karbantartási forgatókönyveket alkalmaznak, és 
többféle területről származó ismeretekre van szükség.

A Microsoft azon gyártók egyike, akik megőrizték a szemüveg jelleget, így pl. a 
lencséket. Termékük, a HoloLens fejre illeszthető kijelzőnek (HMD) tekinthető, 
amely a képeket a lencsékre vetíti, holografikus élményt teremtve. Háromféle 
konfigurációban kapható, amelyek mindegyikét egy-egy speciális alkalmazási 
területre készítették. 

12. ábra: VR / AR szemüveg

6. MODUL Digitalizáció
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Mint említettük, egyes gyártók a kiterjesztett valóság funkcióit más módon 
valósítják meg. A Vuzix és a RealWear például lencse nélküli készüléket kínál. A 
kialakítás alapja a látómező alatt elhelyezett nagy felbontású, kisméretű kijelző, 
amelyet viselője úgy lát, mint egy 7 hüvelykes táblagépet. Nagy teljesítményű, 
rugalmas eszköz, ugyanolyan számítási teljesítménnyel, mint a legjobb 
okostelefonok.
 

13. ábra: VR / AR szemüveg – 2. példa

6.6.3. Együttműködő robotok

Az együttműködő robot (cobot) olyan robotkar, amelyet közös térben 
dolgozó emberek és robotok közvetlen interakcióihoz terveztek, illetve olyan 
helyzetekre, ahol az emberek és a robotok egymás közelében dolgoznak. Az 
ilyen típusú robotoknak számos felhasználási területe van, kezdve a „háztartási” 
alkalmazásoktól (például az információs vagy a logisztikai robotok) egészen 
az ipari robotokig, amelyek segítenek a kezelőknek automatizálni az olyan 
feladatokat, mint a nehéz alkatrészek mozgatása vagy az anyagok gépekbe 
adagolása.

14. ábra: Önvezető járművek egy hálózatba kapcsolt gyárban

6.6.4. Szabványok

Az évek során és a technológia fejlődésével a biztonsági szabványokat pár évente 
frissíteni kell. Mostanra többek közt részükké vált az együttműködő robotok 
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definíciója, és az is, hogy mi tartozik pontosan az alkalmazásuk témakörébe. A 
legújabb szabvány, az ISO/TS 15066:2016 mind az ipari robotokra, mind a co-
botokra meghatározza a biztonsági követelményeket, valamint az ilyen robotok 
rendeltetésszerű munkakörnyezetét. A szabvány azt is definiálja, hogy mit tartal-
maz egy „együttműködő” robotalkalmazás: a robotot, a robotkarra vagy manip-
ulátorra szerelt munkavégző eszközt és a munkadarabot.

6.6.5. Cobot alkalmazások

A cobotok egyik igen széles körben elterjedt alkalmazását képviselik az ön-
vezető járművek (AGV). Az ilyen cobotok a készletek gyáron vagy épületen belüli 
szállítását végzik. Általában egy belső hálózathoz csatlakoznak, és memóriájuk-
ban leképezik a gyárat/épületet. Ha a kezelő egy adott alkatrészt kér, akkor egy 
épp rendelkezésre álló AGV el fogja neki hozni a raktárból.

Egy másik nagyon hasznos alkalmazásban a cobot segítséget nyújt a kezelőnek 
a nehéz szerkezetek vagy berendezések emelésében és manipulálásában.  Az 
ilyen cobotokat leginkább az autóiparban használják, ahol a robotkar a kezelő 
irányításával kerül az adott szerelési pozícióba. Miután a kezelő elengedi a kart, 
az visszaáll az alaphelyzetébe, és várja az újabb műveletet.

Nyilvánvalóan léteznek már „hibrid” robotok is, amelyek képesek ipari robot-
sebességről együttműködő sebességre váltani, amint az emberi kezelő belép a 
munkaterületükre. Ez nagy rugalmasságot kínál és biztonságossá teszi az együtt-
működést.

15. ábra: Általános célú cobot kar

6. MODUL Digitalizáció
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6.6.6. DRÓNOK

A pilóta nélküli légi járművek (UAV) az elmúlt néhány évben a különböző vál-
lalkozások és kormányzati szervezetek működésének központi elemévé váltak. 
A technológia olyan piaci résekben vetette meg a lábát, ahol egyes iparágak 
vagy inaktívak voltak, vagy késve reagáltak az igényekre. A csúcsforgalomban 
is kellően gyors házhozszállítástól a megközelíthetetlen katonai bázisok átvizs-
gálásáig a drónok rendkívül hasznosnak bizonyultak mindenhol, ahová az ember 
fizikailag képtelen eljutni, vagy nem tudja gyorsan és hatékonyan elvégezni az 
adott feladatot.

16. ábra: Civil felhasználású drón

Függetlenül attól, hogy a pilóta nélküli repülő eszközöket távirányítóval vagy 
okostelefonos alkalmazással irányítják, képesek a legeldugottabb területeket is 
elérni, kezelésük kevés emberi beavatkozást igényel (vagy épp semennyit), és 
minimális emberi munkavégzést, időt és energiát vesznek igénybe. Globális sik-
erük legfőbb oka éppen ez, különösen a katonaságnál, a kereskedelemben, a sze-
mélyes alkalmazásokban és a jövő technológiáiban. A drónok már több mint két 
évtizede részei az életünknek, de történetük voltaképp az első világháborúban 
kezdődött, amikor az Egyesült Államok és Franciaország is automata, pilóta 
nélküli repülőgépek kifejlesztésén dolgozott. Előretörésük az elmúlt néhány 
évben jelentősen felgyorsult, egyre több iparágban alkalmazzák őket, és egyre 
többen ismerik a technológiát.

A drónok sok mindenre jók, így például légi fényképek készítésére újságírók és 
filmesek számára, expressz szállításra és kézbesítésre, információgyűjtésre vagy 
alapvető eszközök biztosítására a katasztrófavédelem számára, hőérzékelős fe-
ladatok elvégzésére keresési és mentési műveletek során, megközelíthetetlen 
terepek és helyszínek földrajzi feltérképezésére, precíziós termésfigyelésre, a 
bűnüldözés és határellenőrzés céljaira, valamint viharok és tornádók követésére 
és előrejelzésére.
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A drónok elsődleges felhasználási területe jelenleg a harcászat. A katonaság 
világszerte drónokat alkalmaz a célpontok befogására, harci feladatokra, kutatás-
ra és fejlesztésre, és megfigyelésre. Sajnos éles helyzetekben is lehetőségük nyílt 
a bizonyításra, például a jelenleg is zajló ukrajnai katonai konfliktusban, ahol a 
támadó és a védekező fél egyaránt használta a technológiát az információszer-
zésben és megfigyelésben, illetve konkrét célpontok elleni kivételes pontosságú 
és hatékonyságú támadásokra. 

A drónok kereskedelmi célú felhasználása egyre nagyobb lendületet kap, és di-
vatos beszédtémává vált, hiszen több iparág is napi szinten dolgozik drónokkal.

A dróntechnológia folyamatosan fejlődik, a jövőbeli dróntechnológia a jelenkori 
innovációk egyik témája.

17. ábra: Az Amazon kis távolságokra használt kézbesítő drónja 

Még sok akadályt kell leküzdeni, különösen a biztonsági és adatvédelmi kérdések 
megoldása fontos, de egy dolog biztos: a drónok a jövőben előre láthatóan egyre 
elterjedtebbé válnak. A következő néhány évben a dróntechnológia minden 
tekintetben fejlődni fog, és egyre biztonságosabb, gépvezérelt drónok jelennek 
majd meg, olyan képességekkel, amelyeket ma még csak el sem tudunk képzelni.

Hivatkozás: www.businessinsider.com/drone-technology-uses-applications

Hivatkozás: https://airdronecraze.com/drone-tech/

6. MODUL Digitalizáció
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Ellenőrizze tudását! 3. feladat:

Milyen előnyei és hátrányai vannak az ilyen eszközök használatának? 

Előnyök 1: Hátrányok 1:

Előnyök 2: Hátrányok 2:

Előnyök 3: Hátrányok 3:

6.7. A dolgok internete – IoT

A dolgok internete (Internet of Things, IoT) egymással kapcsolatban álló 
számítástechnikai eszközök, mechanikus és digitális gépek, tárgyak, egyedi 
azonosítóval (UID) ellátott állatok vagy emberek alkotta rendszer, ahol a hálózati 
adatátvitelhez nincs szükség ember-ember vagy ember-számítógép közötti 
interakcióra. A dolgok internetének része lehet egy szívmonitor-implantátummal 
ellátott ember, egy biochipes transzponderrel ellátott haszonállat, egy beépített 
érzékelőkkel rendelkező autó, amely figyelmezteti a vezetőt, ha alacsony 
a gumiabroncsnyomás, vagy bármely más természetes vagy mesterséges 
tárgy, amelyhez internetprotokoll (IP) cím rendelhető, és képes a hálózati 
adattovábbításra.

A dolgok internete hálózati működésre képes intelligens eszközökből áll, amelyek 
beágyazott rendszereket - például processzorokat, érzékelőket, kommunikációs 
hardvereket - használnak a környezeti adatok gyűjtésére, továbbítására és 
kezelésére. Az IoT-eszközök IoT-átjárókhoz vagy más peremeszközökhöz 
csatlakozva megosztják az érzékelőik által gyűjtött adatokat, az adatok pedig 
vagy helyben, vagy a felhőben kerülnek elemzésre. Az eszközök más kapcsolódó 
eszközökkel is kommunikálnak, és az egymástól kapott információk alapján is 
cselekedhetnek. A munka nagy része emberi beavatkozás nélkül zajlik, bár az 
emberek természetesen kölcsönhatásba léphetnek az eszközökkel, így például 
beállíthatják őket, utasításokat adhatnak nekik vagy hozzáférhetnek az adatokhoz.
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A dolgok internete segít nekünk okosabban és hatékonyabban élni és dolgozni. 
Az intelligens eszközök az otthonunk automatizálására is használhatók, de 
ugyanakkor az IoT az üzleti életben is alapvető fontosságú. Az IoT valós idejű 
betekintést nyújt a vállalkozások számára rendszereik valós működésébe, a 
gépek teljesítményétől az ellátási láncba tartozó folyamatokig és a logisztikai 
műveletekig. Lehetővé teszi továbbá a folyamatok automatizálását és a 
munkaerőköltségek csökkentését is, emellett csökkenti a pazarlást és javítja a 
szolgáltatások színvonalát, olcsóbbá teszi gyártást és szállítást, és átláthatóvá 
teszi a vásárlói tranzakciókat.

Az IoT-nek számos előnye van mind a mindennapi életben, mind a vállalati 
gyártási folyamatokban vagy épp az intelligens városirányításban. Ugyanakkor 
a hátrányokról sem szabad megfeledkeznünk: az IoT használata komoly 
biztonsági és adatvédelmi problémákat vethet fel. A dolgok internete eszközök 
és adatpontok milliárdjait kapcsolja az internethez, és minden ilyen pont 
biztonságát garantálni kell. Az IoT miatt megnövekedett támadási felületek 
súlyos biztonsági és adatvédelmi kockázatot jelentenek. Mivel az IoT-eszközök 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz, a hackereknek elég egyetlen sebezhető 
pontot találni ahhoz, hogy az összes adatot manipulálja vagy használhatatlanná 
tegye. Ráadásul a csatlakoztatott eszközök gyakran személyes adatokat kérnek a 
felhasználóktól, így pl. nevet, életkort, címet, telefonszámot, sőt, még közösségi 
média fiókokat is, márpedig ezek az információk felbecsülhetetlen értékűek a 
hackerek számára. Még csak nem is a hackerek jelentik az egyetlen fenyegetést: 
a dolgok internetének felhasználói számára a magánélet védelme is komoly 
problémákat okozhat. A fogyasztói IoT-eszközöket gyártó és forgalmazó vállalatok 
például arra használhatják ezeket az eszközöket, hogy megszerezzék és eladják 
a felhasználók személyes adatait. A személyes adatok kiszivárogtatásán túl az 
IoT a kritikus infrastruktúrát is veszélyezteti, beleértve az áramszolgáltatást, a 
közlekedést és a pénzügyi szolgáltatásokat is.

6.7.1. Ipari dolgok internete (IIoT)

Az ipari dolgok internete (IIoT), az intelligens gyár, a negyedik ipari forradalom 
vagy az Ipar 4.0 mind-mind az IoT vállalati használatára utalnak. A koncepció 
ugyanaz, mint az otthon használt, fogyasztói IoT-eszközök esetében, de ebben 
az esetben az érzékelők, a vezeték nélküli hálózatok, a nagy mennyiségű adat, 
a mesterséges intelligencia és az analitika kombinációjának használata a cél az 
ipari folyamatok mérésére és optimalizálására. 

6. MODUL Digitalizáció
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1. IoT infrastruktúra 
szolgáltató

Adatközpontok, fel-
hőszolgáltatások és 
telekommunikációs 

szolgáltatók

2. IoT platform 
szolgáltató

Az alkalmazásokat 
használó platform-me-

goldások szolgáltatói és 
szoftvertelepítés

3. Szoftverek és 
alkalmazások fejlesztője

Szoftvermegoldások 
fejlesztői és beszállítói 

4. Berendezések 
szolgáltatója

Eredeti gyártó (OEM) és 
egyéb hardveres szol-

gáltatások és termékek 
szolgáltatója 

5. Gyár üzemeltetője 

Végfelhasználó, aki a 
gépeket és IoT-meg-

oldásokat a platformon 
keresztül használja

Termelő üzem

18. ábra: IoT hálózatba kapcsolt gyárak szintjei

Az Ipar 4.0 egyik alappillére az internet széles körű használata, mely nem csak 
olcsó megoldást jelent a gépek, eszközök, érzékelők és emberek összekapc-
solására, hanem információforrásként is használható az új termékfunkciók és 
jellemzők létrehozása során. A több helyszínről és üzemből származó, nagy men-
nyiségű szenzoradat összegyűjtésén alapuló fejlett diagnosztika és megelőző 
karbantartás jelentősen csökkenteni fogja a karbantartási költségeket, növeli az 
eszközök rendelkezésre állását, és új, használati alapuló üzleti modelleket hoz 
létre.

6.7.2. IoT az otthonokban 

A minden otthonban hozzáférhető technológia térnyerésével a dolgok internete 
az otthonok digitalizálásának egyik megoldásává válik. Az olyan platformok 
használatával, mint a Google Home, az Aqara Home vagy a Xiaomi Home, bárki 
az automatizálás szakértőjévé válhat, és beprogramozhatja a kerti locsolást, a 
napfényre működő sötétítőfüggönyöket, a mozgásérzékelőket stb. 
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19. ábra: Google felhőszolgáltatás: intelligens otthon

Ellenőrizze tudását! 4. feladat:

Használnak-e a  munkahelyén valamilyen IoT-technológiát? Nyitott a 
vállalata az ilyen technológiák használatára? Saját otthona „csatlakoztatva 
van” ? Hogyan használnája IoT technológiát a munkahelyeden vagy otthon?

Válaszok 1:

Válaszok 2:

Válaszok 3:

Válaszok 4:

6.8. Blokklánc
A blokklánc a blokkoknak nevezett adatok egyre növekvő listája, amelyeket tit-
kosítva kapcsolnak egymáshoz. Úgy is leírható, mint „engedélyezést nem igénylő, 
teljesen decentralizált megváltoztathatatlan peer-to-peer adattárolás”, amelynek 
csomópontoknak (node) is nevezett résztvevői hálózatot alkotnak. Minden blokk 
tartalmazza az előző blokk titkosított hash-ét, egy időbélyeget és a tranzakciós 
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adatokat (általában Merkle-fa formájában ábrázolva). Az időbélyegző bizonyítja, 
hogy a tranzakciós adatok léteztek a blokk közzétételének időpontjában, hogy 
bekerülhessenek a hash-be. Mivel minden blokk információt tartalmaz az azt 
megelőző blokkról, együttesen láncot alkotnak, ahol minden blokk megerősíti 
az előtte lévőket. A blokkláncok éppen ezért ellenállóak az adatmódosítási kísér-
letekkel szemben, mivel az egyszer már rögzített adatok egy adott blokkban nem 
módosíthatók visszamenőlegesen anélkül, hogy az összes későbbi blokkot ne 
kellene módosítani.

A nyilvános főkönyvként működő blokkláncokat jellemzően egy peer-to-
peer hálózat kezeli, ahol a csomópontok a kommunikációhoz és az új blokkok 
érvényesítéséhez egy közös protokollhoz tartják magukat. Mivel elágazásokat is 
ki lehet alakítani, a blokklánc adatai elvileg nem megváltoztathatatlanok, de ettől 
még a blokkláncok biztonságosnak tekinthetők, és a magas bizánci hibatűréssel 
rendelkező elosztott számítástechnikai rendszerek kiváló példái.

A bitcoin kriptovaluta nyilvános tranzakciós főkönyveként használt blokklán-
cot egy Satoshi Nakamoto nevű személy (vagy csoport) találta ki 2008-ban. 
Satoshi Nakamoto személyazonossága a mai napig ismeretlen. A blokklánc 
feltalálása nyomán a bitcoin lett az első olyan digitális valuta, amely megbízható 
hatóság vagy központi szerver nélkül oldotta meg a dupla költés problémáját. 
A bitcoin-kialakítás más alkalmazásokat és blokkláncokat is inspirált, amely-
ek nyilvánosan olvashatóak, és a kriptovaluták széles körben használják őket. 
A blokkláncot egyfajta fizetési útvonalnak tekintik. Üzleti felhasználásra privát 
blokkláncok javasoltak, de a Computerworld „parasztvakításnak” titulálta az 
ilyen privát blokkláncok megfelelő biztonsági modell nélküli forgalmazását. 
Mások ugyanakkor azzal érvelnek, hogy az engedéllyel rendelkező blokkláncok, 
ha gondosan megtervezik őket, decentralizáltabbak és ezért a gyakorlatban biz-
tonságosabbak lehetnek, mint az engedély nélküliek.

20. ábra: Blokklánc struktúra
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6.8.1. Általános használat

A blokklánc technológia fantasztikus lehetőségeket rejt a hosszú távú üzleti 
modellek átalakításához. A blokklánc „képes új alapokat teremteni a globális 
gazdasági és társadalmi rendszerek számára, nem pedig diszruptív technológia, 
amely a hagyományos üzleti modelleket alacsonyabb költségű megoldással 
helyettesíti”. Ennek ellenére számos olyan termék van, amely 2016 végére a 
koncepció szintről a „beérett” állapotba jutott. A blokklánc technológia használata 
jelentős javulást ígér a globális ellátási láncok, a pénzügyi tranzakciók, az 
eszköznyilvántartások és a decentralizált társadalmi hálózatok terén.

Más megfigyelők továbbra is szkeptikusak. Steve Wilson, a Constellation Research 
munkatársa úgy véli, hogy a technológiával kapcsolatos irreális elvárások erősen 
túlzóak. A kockázatok mérséklése érdekében a vállalatok vonakodnak attól, hogy 
a blokklánc technológia köré szervezzék üzleti struktúrájukat.

A blokkláncok segítségével a vállalkozások új módszereket alkalmazhatnak a 
digitális tranzakciók feldolgozására. Ilyenek például a fizetési rendszerek és a 
digitális valuták, a közösségi finanszírozás (mikor valaminek a létrehozását 
nagyszámú ember finanszírozza) megkönnyítése, vagy a prediktív piacok - olyan 
piacok, ahol a tranzakciók jövőbeli eseményeken alapulnak - és a blokkláncon 
futó irányítási eszközök, pl. a tanácsadás vagy az adminisztráció.

A szerződések vagy tranzakciók esetében a blokklánc-technológia kiküszöböli a 
bizalmi szolgáltató - azaz a felek személyazonosságát és cselekedeteit ellenőrző 
szervezet - szükségességét, ami az előrejelzések szerint a vitákhoz kapcsolódóan 
kevesebb tőkét zárolásához vezethet. A blokkláncok az idő- és emberigényes 
folyamatok - például a vállalkozásindítással járó folyamatok - automatizálásával 
csökkenthetik a rendszerkockázatot és a pénzügyi csalás veszélyét. Elméletileg 
automatizálhatók lennének az olyan folyamatok is, mint az adóbeszedés, az 
ingatlan-átruházás és a kockázatkezelés.

Mivel a blokklánc elosztott nyilvántartásként működik, csökkenti a tranzakciók 
ellenőrzésével járó költségeket, valamint nélkülözhetővé teszi a „megbízható 
harmadik felet” (pl. bank) a tranzakciók lebonyolításában. Bár pénzügyi 
tranzakciókhoz fejlesztették ki, a blokklánc-technológia más területeken és 
tevékenységekhez is használható, mint amilyenek például a közvetítőket nem 
alkalmazó decentralizált alkalmazások és együttműködő szervezetek.

A blokklánc-technológia ezen kívül alkalmas az állandó, nyilvános és átlátható 
nyilvántartások létrehozására, a különböző értékesítésekkel kapcsolatos adatok 
tárolására, a szellemi tulajdon kezelésére a szerzői jogok nyilvántartásával, a 
digitális tartalmak felhasználásának nyomon követésére és a digitális tartalmak 
szerzőinek kifizetésére is. Példaként említhetők azok a rendszerek, ahol a WiFi 
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felhasználók a nyújtott szolgáltatásért fizetnek, vagy a zenészek, akik minden 
egyes alkalommal automatikusan kapnak egy apróbb összeget, amikor egy 
dalukat meghallgatják. 2017-ben az IBM az ASCAP-pal és a PRS for Music-szal 
együttműködve blokklánc-alapú zenei terjesztési rendszert hozott létre.

A Kodak 2018-ban bejelentette, hogy digitális kriptovalutát (KodakCoin ICO) 
kíván indítani a fotósok szerzői jogainak érvényesítésére.

A blokklánc-technológia a biztosítási ágazatban olyan új üzleti modelleket tesz 
lehetővé, amelyeket korábban nem lehetett volna megvalósítani, ilyenek például 
a peer-to-peer biztosítási rendszerek, a parametrikus biztosítások (korábban 
létrehozott fix összegű biztosítások) és a mikrobiztosítások (kis összegű kifizetések 
esetén). A közösségi gazdasági rendszerek és a dolgok internete várhatóan 
szintén profitálhat a blokklánc-technológiából, mivel ezek decentralizáltak és a 
felhasználók közötti együttműködést feltételezik. A blokkláncok az elektronikus 
szavazási rendszerek biztosítására is felhasználhatók, hogy kiküszöböljék a 
szavazatokat tároló szerverek feltörésének kockázatát. Kórházakban az orvosi 
nyilvántartások kezelésére is használják a technológiát, növelve a kölcsönös 
átjárhatóságot, ezen kívül adattárolásra, szövegek közzétételére és a digitális 
művészeti alkotások eredetének azonosítására is alkalmazható. A blokkláncok 
segítségével a számítógépes játékokban eszközöket (digitális tulajdont) 
birtokolhatunk (pl. Cryptokitties).

6.8.2. Példák az alkalmazásra:

• DAO (“Decentralized Autonomous Organization”) - decentralizált, peer-
to-peer befektetési alap volt más vállalkozások vagy civil szervezetek 
finanszírozására. Más létező befektetési alapokkal ellentétben a DAO nem 
tartozott egy adott államhoz, és nem rendelkezett igazgatótanáccsal. A 
DAO befektetői szavazói tokeneket kaptak, és az alap befektetéseiről 
szavazással döntöttek.

• Fort kriptovaluta tranzakciók járművek között - a forgalomban résztvevők 
ösztönzése tokenek cseréjével

• Steemit - közösségi hálózati blog/oldal és kriptovaluta

• Hyperledger - a Linux Alapítvány együttműködési kezdeményezése az 
elosztott regiszter alapú blokkláncok támogatására. A kezdeményezés 
keretében megvalósuló nevezetes projektek közé tartozik a Hyperledger 
Burrow (Monax) és a Hyperledger Fabric (IBM). 

• Counterparty - nyílt forráskódú pénzügyi platform peer-to-peer pénzügyi 
alkalmazások létrehozására a bitcoin blokkláncon.
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• Quorum - a JPMorgan Chase privát blokklánca és tároló rendszere, amelyet 
intelligens szerződésekhez használnak.

• Bitnation - decentralizált, önkéntes, határok nélküli ország/nemzet, 
Ethereum típusú intelligens szerződésekkel és törvényekkel.

• Tezos - decentralizált szavazási rendszer.

6.9. Nem helyettesíthető token - Non-Fungible Token (NFT) 

Míg a blokklánc technológia már évek óta létezik, és leginkább a kriptovaluta-
alapú tranzakciók rögzítésére használják, alkalmazási területei közt egyre 
népszerűbbé válik a digitális tulajdon egy új és meglehetősen érdekes típusa. 

Az NFT birtoklása általában a digitális tulajdon használatára vonatkozó engedély 
meglétét feltételezi, de a vevő nem feltétlenül kapja meg a szerzői jogokat. 
Egyesek csak személyes használatra adnak engedélyt, míg más licencek az adott 
eszköz kereskedelmi felhasználását is lehetővé teszik.

A megoldás a következő fájltpusok esetében bír relevanciával: digitális művészet, 
játékok, zene, filmek. Jelenleg a digitális művészetek és a játékban használt 
digitális tulajdon legnépszerűbbek. Az NFT-ket is kezdik a metaverzumokban 
használt eszközök birtoklásának igazolására használni (ezekért kriptotokenekkel 
kell fizetni). 

Az egyik legfrissebb példa a token használatára egy jól ismert román underground 
népzenei együttes akciója: az együttes úgy döntött, hogy az ELRON blokklánc 
hálózat kihasználásával a közönsége tagjait 10000 NFT összegyűjtésére ösztönzi, 
egyszerre hódítva meg a kriptotechnológia és a zene rajongóit.

Összefoglalva, míg egyesek úgy gondolkodnak, hogy a digitalizáció folyamatának 
újdonságokat kell hoznia mindennapi feladataink elvégzésének vagy a szabadidő 
eltöltésének módjait illetően, mások magára a digitalizáció innovációjára 
összpontosítanak, ami végül teljesen megváltoztathatja a digitalizáció jelentését.

6. MODUL Digitalizáció
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Ellenőrizze tudását! 5. feladat:

Ki vele! Milyen kripto valuták vagy NFT-k vannak a tulajdonában? Mire 
gondolt, amikor úgy döntött, hogy beszáll ebbe a kockázatos, képlékeny, de 
divatos tevékenységbe? 

Valuták:

Indoklás:

Előnyök/kockázatok:

6.10 Mesterséges intelligencia – egy jelenleg is alakuló terület
Már a jelenlegi technológiák megjelenése előtt voltak olyan sci-fi írók, akik 
évtizedekkel ezelőtt megjósolták, mit tartogathat számukra a jövő.

A filmművészet nagy hatású képekbe foglalta azt, amit a korai látnokok, mint 
Isaac Asimov, Jules Verne, George Orwell és még sokan mások elképzeltek.

Az egyik legismertebb filmek, amelyek a mesterséges intelligencia specifikus 
témájára összpontosítanak:

• 200 éves ember (1999) 
• AI - Mesterséges értelem (2001) 
• A nő (2013)
• Ex Machina (2014)

Pörgessünk előre: az olyan kaliberű piaci szereplők, mint az IBM, komoly 
összegeket és rengeteg időt fektettek abba, hogy kifejlesszenek valamit, ami 
képes megváltoztatni az emberiség jövőjét. Mivel egy olyan óriásvállalat, mint 
az IBM minden hardver- és szoftverforrásához hozzáférhettek, a mérnökök ki 
tudtak fejleszteni egy olyan entitást, amely képes tanulni és az emberekkel a 
legnehezebb agyi tevékenységek terén is felveszi a versenyt (mint pl. a Jeopardy 
show az Egyesült Államokban). A mesterséges intelligenciának 200 millió oldalnyi 
strukturált tartalmat felhasználva sikerült legyőznie az általános műveltség 
világbajnokait...
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A későbbiekben az ilyen típusú, tanulásra is képes gépi entitások az 
orvostudományban vagy a joggyakorlatban (de máshol is) objektív véleményeket 
fogalmazhatnak meg olyan területeken, mint a diagnosztika vagy a bonyolult 
perek során végzett kihallgatások értékelése.

Talán mindannyian egyetérthetünk abban, hogy az olyan személyi asszisztensek, 
mint a Siri/Google nagyon jól jöhetnek az olyan hétköznapi szervezési feladatok 
végrehajtásában, mint a bevásárlólista összeállítása, vagy a helyfoglalása a 
kedvenc mozinkban vagy éttermünkben. Ezeket az MI-alkalmazásokat máris 
rengetegen használják, és napról napra elérhetőbbek, olcsóbbak és okosabbak 
lesznek. Akár tetszik, akár nem, a mindennapi életünk részévé fognak válni – 
hacsak ne váltak máris azzá.

Ellenőrizze tudását! 6. feladat:

Milyen etikai/erkölcsi/adatvédelmi problémákra gondolhatunk az M.I.-t al-
kalmazó technológiák kapcsán?

Válasz:

Milyen előnyökre következtethetünk a mindennapi MI használat példáiból 
(személyre szabott hirdetések, google timeline analitika, stb.) 

Válasz:

6. MODUL Digitalizáció
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Összefoglalás

Összefoglalva a fentieket, a digitalizáció nélkülözhetetlen változást jelent. A 
modern társadalomban nem lehetünk sikeresek anélkül, hogy legalább részben 
ne fogadnánk el a digitális világot.

Akár olyan életünket megkönnyítő mindennapos megoldásokról beszélünk, 
mint az e-mail, a felhőszolgáltatások vagy az online megbeszéléseket lehetővé 
tévő szoftverek, akár olyan komplikált technikai eszközökről, amelyek nagyon 
specifikus feladatok elvégzését segítik, a digitalizáció a kulcsa annak, hogy jobban 
megértsük, hogyan használhatjuk ki a technológia segítségével a leggyorsabban, 
legkönnyebben és leghatékonyabban a legértékesebb erőforrásunkat: az időt.
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1. Jó gyakorlat: Marketing Automatizáció

Probléma azonosítása
Hogyan lehet proaktívan kezelni a marketing- és kommunikációs folyamatot a 
lehetséges ügyfelekkel és az ügyfelekkel egy kisvállalkozásban, ami az értékesítés 
növekedését eredményezi? 

Rövid összefoglalás
A legtöbb kisvállalat előtt álló kihívás az, hogy hogyan rögzítsék, dolgozzák fel 
és használják fel a potenciális ügyfelek adatait az értékesítés és a nyereségesség 
növelése érdekében. A kisvállalkozások gyakran nem rendelkeznek megfelelő 
személyzettel ahhoz, hogy időben válaszoljanak az értékesítési megkeresésekre 
és hogy promóciós kampányokat indítsanak. 
A ’Customer Relationship Management’ rendszer bevezetését követő heteken 
belül az értékesítési és szolgáltatási támogatási folyamatok átalakultak, ami az 
értékesítés, a jövedelmezőség és az ügyfélszolgálat növekedését eredményezte. 

Leírás
Exponential Training & Assessment-nek szüksége volt az ügyfélszolgálati folyamat 
egyszerűsítéséhez, a marketingtől a megkeresésen és értékesítésen át a vásárlás 
utáni támogatásig és szolgáltatásig. 
A megoldás a teljes ügyfél- és belső kommunikációs rendszer újratervezése volt. 
A kiválasztott kész megoldás egy előfizetéses, felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelő 
és marketingautomatizálási termék, a KEAP volt.   
A vállalat kommunikációs folyamatának innovációjából származó előnyök 
maximalizálása érdekében feltérképezték az ügyfél útját az elejétől a végéig. 
Az ezt követő folyamattérképek lehetővé tették az értékesítési megkeresések 
automatizálását közvetlenül a vállalat weboldaláról egy értékesítési- és 
ügyféltölcsérbe és egy ügyféladatbázisba. Az adatcímkék, mezők és kódok 
segítségével a KEAP képes automatikusan személyre szabott üzenetekkel és 
levelekkel válaszolni az érdeklődőknek és ügyfeleknek. A KEAP maximalizálja a 
hatékonyságot, így az emberek fontosabb feladatokra (pl. az ügyfelekkel való 
kapcsolatépítésre) összpontosíthatnak. A jelentési funkciók lehetővé teszik a 
vezetőség számára az értékesítési konverziós arányok nyomon követését és új, 
személyre szabott marketingkampányok létrehozását. 

Hatás 
A távmunka terjedése (különösen a koronavírus világjárvány és a lezárások 
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idején), új készségeket és megközelítéseket igényel a vezetők számára a távoli 
csapatok és a csapattagok irányításához. A TeamMate 360 mind a közvetlen 
vezetők, mind az általuk irányított csapatok számára olyan adathalmazt biztosít, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy megtervezzék és javítsák személyes és 
csapatteljesítményüket.   

Tanulság / Összefoglalás
A TeamMate 360 eszköz értékes betekintést nyújt a vezetők készségeibe és 
kompetenciáiba. A legjobb, ha képzett facilitátorral együtt használjuk. A facilitátor 
képes segíteni a vezetőt abban, hogy elgondolkodjon az értékelő jelentésen, és 
gyakorlati cselekvési tervet készítsen a teljesítménye javítására.  Mint a legtöbb 
digitális eszköz és folyamat esetében, ezek teljes értékének eléréséhez is szükség 
van az emberek bevonására és megítélésére. 

Hivatkozások
KEAP - https://keap.com
“A Keap egy helyre szervezi az ügyfélinformációkat és a napi munkát, 
felszabadítva Önt az ismétlődő feladatok alól.”

2. Jó gyakorlat: Csapatmunka és teljesítmény

Probléma azonosítása
Hogyan mérjük, értékeljük és javítsuk a munkahelyi csapatok teljesítményét, ami 
jobb kommunikációt és eredményeket eredményez?

Rövid összefoglalás
Bár a 360 fokos értékelés nem újdonság, a technológia lehetővé teszi, hogy 
kreatívabban és több, ágazatban, szervezetben, nagy létszámú csapatokban, 
valamint több telephelyen és országban alkalmazzák. 
A TeamMate 360-at egy görög szervezet fejlesztette ki, és később több nyelvre 
is lefordították. Ez lehetővé tette egy sor nemzeti összehasonlító jelentés 
elkészítését, amelyek hat különböző ország vezetőinek készségeit elemzik. 

Leírás
A Best Cybernetics kifejlesztett egy online értékelő eszközt TeamMate 360 néven. 
Az eszköz lehetővé teszi a vállalatok számára a vezetők készségeinek részletes 
értékelését. Miután megadták a vezetők nevét és elérhetőségét, valamint az őket 
értékelő személyek adatait (pl. csapattagok, menedzser, kollégák), a rendszer 
automatikusan e-mailt küld és kezeli az értékelési folyamatot. 
A rendszer egy TeamMate 360 értékelési jelentést is készít minden egyes 
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menedzser számára, amely vizuális, statisztikai és szöveges alapú ábrázolást 
tartalmaz a menedzser értékelési eredményeiről. A jelentés visszajelzést ad 
a vezető önértékelésének eredményeiről és a vezetőt értékelő válaszadók 
összesített visszajelzéseiről. 
Az eszköz az összesített adatok szisztematikus elemzését is lehetővé teszi, így 
mind az “alapvető”, mind a “különleges készségek” szintjei szerint összehasonlító 
mutatókat biztosít. Az adatok vállalati, ágazati és egyéb szinten is elemezhetők, 
és felhasználhatók a teljesítményértékelő jelentések javítására. 

Hatás 
A távmunka terjedése (különösen a koronavírus világjárvány és a lezárások 
idején), új készségeket és megközelítéseket igényel a vezetők számára a távoli 
csapatok és a csapattagok irányításához. A TeamMate 360 mind a közvetlen 
vezetők, mind az általuk irányított csapatok számára olyan adathalmazt biztosít, 
amely lehetővé teszi számukra, hogy megtervezzék és javítsák személyes és 
csapatteljesítményüket.

Tanulság / Összefoglalás
A TeamMate 360 eszköz értékes betekintést nyújt a vezetők készségeibe és 
kompetenciáiba. A legjobb, ha képzett facilitátorral együtt használjuk. A facilitátor 
képes segíteni a vezetőt abban, hogy elgondolkodjon az értékelő jelentésen, és 
gyakorlati cselekvési tervet készítsen a teljesítménye javítására.  Mint a legtöbb 
digitális eszköz és folyamat esetében, ezek teljes értékének eléréséhez is szükség 
van az emberek bevonására és megítélésére. 

Hivatkozások
Erasmus+ TeamMate360 című projektje (2018).

3. Jó gyakorlat: Valóban drága az innováció?

Probléma azonosítása
Az innováció általában kockázatos tevékenység (mert nem jelent abszolút sikert) 
és költséges folyamat/tevékenység. 

Rövid összefoglalás
Sokan úgy gondolják, hogy az innováció csak valami nagyon-nagyon új dolog 
lehet, ami ráadásul borzasztóan drága. A vállalat vezetősége általában a többi 
alkalmazott bevonása nélkül hoz döntést az innovációról, amely a vállalat 
egészére vagy egy részére hatással van. A történet egy olyan esetet mutat be, 
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amikor egy alkalmazott sokkal olcsóbban és egyszerűbben tudott megoldani egy 
visszatérő problémát, mint a vezetőség.

Leírás
Egy nagy szappangyártó vállalatnál visszatérő probléma volt, hogy a szállított 
dobozok több okból kifolyólag üresek voltak. Ez hatalmas veszteségeket jelentett 
számukra, és meg akarták oldani ezt a problémát, ezért a vezetőség belső 
megbeszéléseket szervezett, hogy ötleteljenek a legjobb megoldásról. Végül úgy 
döntöttek, hogy folyamatinnovációt hajtanak végre, és a gyártósoron (mielőtt a 
dobozok a teherautókba kerülnek) egy olyan műszert szerelnek fel, amely méri 
a dobozok súlyát és ha az nem éri el a határértéket, akkor jelez, és a sorban 
dolgozó személy leveszi az adott dobozt a gyártósorról. Ez a megoldás nagyon-
nagyon drága volt, több tízezer euró, és volt egy “hibája”.  Amikor úgy érezte, 
hogy egy doboz súlya nem megfelelő és jelzett a személyzetnek, a jelzés nagyon 
zavaró volt az ott dolgozók számára, mert nagyon hangos volt. Az idegesítő és 
ellenszenves jelzések elkerülése érdekében egy alkalmazott kitalált egy alternatív 
megoldást: egy ventilátort helyezett a szerelősor mellé (a mérőműszer elé). A 
ventilátor lefújta az üres dobozokat a szalagról, megakadályozva, hogy az üres 
dobozokat a teherautókra rakodják.

Hatás 
Az új berendezés telepítése azonnali előrelépést eredményezett a gyártósor 
infrastruktúráját illetően. A módosítás egy másik munkafázis bevezetését vonta 
be a gyártási folyamatba, amely a termékek végső áttekintését jelentette. Ez 
azt eredményezte, hogy az üres és nem megfelelően csomagolt termékeket 
ténylegesen kidobták.

Tanulság / Összefoglalás
Egy probléma megoldásához nem mindig kell nagy, világmegváltó ötletekre 
gondolnunk, gyakran a legjobb megoldás sokkal egyszerűbb és olcsóbb, mint 
gondolnánk. A probléma megoldásának kitalálásába gyakran érdemes bevonni 
a problémával közvetlenül érintett munkatársakat, mert ők általában mélyen 
ismerik a problémát, és van rá egy megoldásuk.

Hivatkozások
A történetet egy vezető osztotta meg egy autóipari beszállító számára végzett 
oktatási és képzési tevékenység keretében.
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4. Jó gyakorlat: 70-20-10

Probléma azonosítása
Gyakran használják a 70-20-10 modellt. Ezt már a legnagyobb vállalati óriások is 
alkalmazzák, de vajon meg tudja-e ismételni ezt az arányt a saját szervezetében?
  

Rövid összefoglalás
Sok szervezet alkalmazza a 70:20:10 modellt az innováció ösztönzésére.  Ez 
a modell azt javasolja, hogy a következő módon fektessük be a figyelmünket 
és a tőkénket: 70%-ban a meglevő kezdeményezésekre, 20%-ban a járulékos 
projektekre, 10%-ban az új projektekre.  

Leírás
A modell eredete a tanuláselméletből származik. Ez a modell annyira népszerű, 
hogy a Google erre alapozza innovációs beruházásait. Más vállalatok, amelyek 
sikeresen alkalmazzák ezt a módszert, az Apple és az L&D.
A 70:20:10 innovációs modell szerint a szervezetnek az ideje és a tőkéje 70%-
át a meglévő termékek fejlesztésére kell fordítania. Ezek általában alacsonyabb 
pénzügyi befektetést igényelnek, és illeszkednek a jelenlegi ügyfélkörhöz és 
munkafolyamatokhoz.
A járulékos projektekbe körülbelül 20%-ot kell befektetni, mivel ezek a projektek 
hasonlóak a jelenlegi üzletágához, mégis új piacot jelentenek. Nem számít, 
mennyire sikeres a szervezete, szolgáltatása vagy terméke; előbb-utóbb 
alkalmazkodnia és változnia kell, hogy megfeleljen az új piaci igényeknek. A 
járulékos projektekbe való befektetés lehetővé teszi, hogy Ön irányítsa és átvegye 
a vezetést ebben a folyamatban.
A teljesen új és innovatív projektek kockázatosak lehetnek, ezért a rájuk fordított 
forrásokat 10%-ra korlátozzák. 

Hatás 
A 70-20-10 szabály nagy előnye, hogy a vállalatoknak lehetőségük van arra, 
hogy fegyelmezettebbé váljanak a működésükben. Az eredendő elfogultságok 
megakadályozzák a vezetőket abban, hogy mindhárom horizontra kiterjedő 
befektetéseket eszközöljenek. Ennek az elosztási modellnek köszönhetően az 
ötletek, amelyeket esetleg elfelejtett vagy figyelmen kívül hagytak, most felszínre 
kerülhetnek, és eszközökké válhatnak. Az innováció portfólióként való kezelése 
azt jelenti, hogy kezelheti a vállalat kezdeményezéseibe történő befektetéseket 
és támogathatja a jövőbeli növekedést. Sőt, az innováció kiszámíthatóbbá 
válik, mert, ha több projektet kell figyelembe venni, könnyebb megbízhatóbb 
előrejelzéseket készíteni.
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Tanulság / Összefoglalás
Bár gyakran nevezik “az innováció szabályának”, a 70-20-10 valójában nem 
szabály, hanem inkább kiindulópont. Az arányokat a vállalat profiljának és 
igényeinek megfelelően kell felállítania. Ennek oka, hogy az innováció sikere 
minden vállalat esetében másképp néz ki, és a belső struktúrák, valamint a külső 
tényezők befolyásolhatják az egyensúlyt.

Hivatkozások
https://www.itonics-innovation.com/blog/702010-rule-of-innovation
https://www.itonics-innovation.com/blog/how-to-innovate-and-scale

5. Jó gyakorlat: Projektmenedzsment kézikönyv 

Probléma azonosítása
A különféle projektek csapatai általában sok tagból és alcsoportból állnak. A 
projektben részt vevőknek szükségük van egy közös hivatkozási pontra, amelyre 
félreértések esetén illetve a tevékenységek/feladatok koordinálása kapcsán 
hivatkozhatnak.

Rövid összefoglaló
A projektmenedzsment kézikönyv a zökkenőmentes és hatékony 
projektmegvalósítás legfontosabb eszköze. Nemcsak a projektinformációk 
„enciklopédiájaként” szolgál, hanem „kötőanyagként” is működik a résztvevők 
között, lehetővé téve a projektmenedzserek számára, hogy a csapatot a megfelelő 
irányba tereljék, különösen válsághelyzetekben. 

Leírás
Egy nemzeti projekt konzorcium, amely szakképzéssel, vendéglátással és a 
hulladékgazdálkodással foglalkozó ciprusi szervezetekből állt, kétéves innovációs 
projektet hajtott végre a vendéglátásban alkalmazott hulladékgazdálkodási 
rendszerekkel kapcsolatban. A projekt központi eleme egy hulladékgazdálkodási 
kézikönyv volt, amelyhez minden egyes partnernek be kellett nyújtania egy-
egy előre megbeszélt fejezetet. Az első év végén a projektkoordinátor felkérte 
a résztvevőket, hogy nyújtsák be a fejezeteket. Az egyik partnerszervezet 
munkatársai azonban csoportos e-mailt küldtek a konzorciumnak, amelyben 
közölték, hogy más kötelezettségeik vannak, nem értenek egyet a kitűzött 
határidőkkel, és kérték, hogy a teljesítést legalább egy hónappal halasszák 
el. A projektkoordinátor online konzorciumi megbeszélést szervezett, ahol a 
projektmenedzsment kézikönyvre hivatkozva elmagyarázta, hogy a fejezetek 
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benyújtásának késedelme ebben a szakaszban dominóhatást gyakorolna a többi 
tevékenységre és a költségvetésre. Arra a megoldásra jutottak, hogy a többiek 
átveszik a teher egy részét és befejezik a munkát, természetesen a pénzeszközök 
megfelelő átcsoportosítása mellett.

Hatás
A projektmenedzsment kézikönyv a projektek megvalósításának létfontosságú 
eszköze. Jelen esetben a projektkoordinátor a Kézikönyvet használta fel arra, hogy 
emlékeztesse a partnereket a határidők mögött álló indokokra és magyarázatot 
fűzzön hozzájuk, megelőzve ugyanakkor a partnerek közt esetlegesen kialakuló 
konfliktusokat is. A projektmenedzsment kézikönyv a projekt költségvetésére 
vonatkozó információkat is tartalmazta, így a koordinátor átlátható módon 
újra tudta osztani az erőforrásokat a partnerek között, hogy a munka sikeresen 
befejeződhessen. 

Tanulság / Összefoglaló
A mindenre kiterjedő projektmenedzsment kézikönyv elkészítését a 
projektmenedzsernek prioritásként kell kezelnie. Mielőtt a projekt megvalósítása 
zöld utat kap, a feladatokat, a költségvetést, a szerepeket, a felelősségeket, a 
határidőket, a konfliktuskezelési stratégiát stb. átláthatóvá és egyértelművé kell 
tenni.

Hivatkozások
A rövid történetet a fentiekben említett projektkoordinátor osztotta meg velünk.

6. Jó gyakorlat:  Projektmenedzsment képzés  

Probléma azonosítása
A projektmenedzsment aprólékos tervezést és erőforrás-gazdálkodást igényel, 
valamint olyan készségeket, melyek elmélyítéséhez gyakran személyre szabott 
képzésre van szükség.

Rövid összefoglaló
Elsőre a PM ijesztő feladatnak tűnik, mivel számos különböző szempontot 
figyelembe kell venni, amelyek mikro és makro szinten egyaránt menedzselést 
igényelnek.
Szerencsére az EU valamennyi országában léteznek olyan szervezetek, melyek 
PM-képzéseket biztosítanak. Ez a rövid történet rávilágít arra, hogy a képzés 
hogyan segíthet a kezdőknek a projektek menedzselésében.
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Leírás
Egy ciprusi szakképzési szervezet első alkalommal készült részt venni Erasmus-
projektben. Az előkészületek részeként a projektben részt vevő két munkatárs 
képzésben részesült. A szakképzési szervezet igénybe vette a HR-fejlesztési 
nemzeti programot, így a szüksége erőforrások 80%-át a ciprusi Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Hatóság (HRDA) biztosította. A két kezdő projektmenedzser 
16 órás online szemináriumon vett részt, ahol tapasztalatlan és tapasztalt 
projektmenedzserek számára egyaránt hasznos tananyagot oktattak. A képzés 
során megismerkedtek a projektmenedzsment fogalmával és annak minden 
aspektusával (koncepcióalkotás, tervezés, minőségbiztosítás, terjesztés, eszközök 
használata, jelentéstétel, felülvizsgálat). A képzés során a ciprusi piac különböző 
területeiről érkező résztvevők gyakorlati feladatok keretében oszthatták meg 
egymással véleményüket, tanácsaikat és tapasztalataikat. A képzés végére a 
gyakornokok kicserélték elérhetőségeiket. Néhányan közülük a későbbiekben is 
napi szinten kapcsolatban maradtak; sőt, egy közös projekten is együtt dolgoztak.

Hatás
Az Erasmus-projektben részt vevő munkatársak felkészítése és képzése számos 
előnnyel járt, így például: a) a gyakornokok megismerkedtek a PM fogalmával, 
és megismerték a PM-eszközöket és legjobb gyakorlatokat, b) lehetőségük volt 
találkozni a kollégáikkal és tanulni tőlük, c) bővítették kapcsolati hálójukat, ami a 
szakképzés területén partnerségi lehetőségeket eredményezett. 

Tanulság / Összefoglaló
A folyamatos szakképzés a személyzeti kompetenciák növelésének leghatékonyabb 
módja, végső soron pedig üzleti sikereket és új üzleti kezdeményezéseket 
eredményez. A képzések során a tanulás nem csak a megfelelő tananyag 
átadásán alapul, hanem a résztvevők közötti interperszonális térben a nézetek, 
tapasztalatok és ismeretek cseréje is támogatja.

Hivatkozások
A rövid történetet az fentiekben említett személyek osztották meg egymással.

7. Jó gyakorlat: Vevőközpontú kreatív gondolkodás

Probléma azonosítása
A Covid-járvány okozta lezárások miatt világszerte sok kisvállalkozás került komoly 
bajba. A legkomolyabb negatív hatást a vendéglátóipar és annak beszállítói 
szenvedték el. 
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Sok vállalkozás - a kis családi vállalkozásoktól a nagyobb láncokig - bezárt, mivel 
bevétel híján nem tudták átvészelni a több hónapos lezárást. Néhányuknak 
ugyanakkor sikerült kreatív megoldásokkal előállniuk, és átmenetileg vagy 
tartósan újjáalakulniuk.

Rövid összefoglalás
Ez csak egy példa arra a nem kevés kis étteremre, amelyek rugalmasan és gyorsan 
reagáltak, és hittek benne, hogy képesek olyan környezetet teremteni, amelyben 
továbbra is folytathatják üzleti tevékenységüket és kielégíthetik vásárlóik 
igényeit, a lezárásra és a társadalmi távolságtartásra vonatkozó szigorú központi 
szabályok betartása mellett.

Leírás
Világszerte egy katasztrófával ért fel a szektor számára, amikor a járvány miatt a 
vendéglátóhelyeknek be kellett zárniuk. A felsőbb szegmensbe tartozó éttermek 
azzal próbálkoztak, hogy éttermi minőségű, félkész ételeket szállítottak házhoz 
olyan vevők számára, akik ezt megengedhették maguknak. Sok kis étteremnek 
ennél olcsóbb megoldásra volt szüksége.
Nyomban színre lépett a kreativitás. Számos vállalkozás “drive in dining” 
szolgáltatásba kezdett. Az ügyfelek az autójukban ülve élvezhették kedvenc 
ételeiket, melyeket az ablakra rögzített hordozható tálcákra szolgáltak fel. Bár a 
korlátozások azóta enyhültek, sok vásárló a mai napig azt szeretné, ha az autóban 
szolgálnák ki.
Egy ilyen étterem a mai napig sikeresen működik az indiai Kanpur kisvárosban. 
Bár ez az étterem is kipróbálta a házhozszállítást, nem termeltek annyi bevételt, 
hogy az összes alkalmazottat teljes munkaidőben foglalkoztatni tudták volna. 
Kreatívan ötletük az volt, hogy golfkocsikkal szállítsák ki az ételt a vendégeknek. 
Azok számára, akik ki akartak szállni az autójukból, piknikpadokat helyeztek ki, 
a távolságtartásra vonatkozó szabályok figyelembevételével. A rendeléseket QR-
kódok használatával lehetett leadni.
A tulajdonosok megosztották a tanulságokat azokkal a kisebb cégekkel, amelyek 
megkeresték őket, és az üzleti modell terjedni kezdett. 
A csapat számos egyéb kreatív ötlettel igyekezett még izgalmasabbá tenni az 
étkezési élményt, pl. tematikus esteket és távolságtartó táncos esteket szerveznek, 
privát kerthelyiséget kínáltak az indiai bingó játékot játszóknak stb. Meglepően 
sok vendég élt az lehetőségekkel, és a járvány után is szívesen látnák ezeket a 
megoldásokat. Az étterem innovatív válasza maradandónak tűnik!

Hatás 
A bezártság okozta elszigeteltség sokaknál okozott különböző súlyosságú 
pszichológiai problémákat. Az emberek és közösségek szociális problémáinak 
kialakulásában a klausztrofóbia, a magány és a zsúfoltság játszotta a főszerepet. 

MELLÉKLETEK



199

MELLÉKLETEK

Sok embernek segített volna átvészelni a nehéz időket, ha ki tudtak volna 
mozdulni, hogy egyenek egy jót.

Tanulság / Összefoglalás
Bármekkora is legyen egy vállalkozás, ha az ügyfelek igényeinek kielégítésére 
összpontosít, akkor a kreatív gondolkodás sikeres ötleteket fog generálni.

Hivatkozások
A tapasztalatokat egy olyan online oldalon osztották meg, amely támogatja az 
innovatív ötletek elterjedését a KKV-kban és a jobbító szándékú szervezetekben. 
Erről és hasonló példákról világszerte beszámoltak a médiában. 

8. Jó gyakorlat: HINNI – A kreativitás előfeltétele

Probléma azonosítása
Akár egyéni, akár csapatszinten akkor lesz sikeres a kreatív gondolkodás, ha 
hiszünk abban, hogy van egy jobb, hatékonyabb út, és ezt meg is fogjuk találni. A 
vállalat vezetőinek hinniük kell embereik kreativitásában, és olyan környezetet kell 
teremteniük, ahol ez a képesség szárba szökkenhet. 

Rövid összefoglalás
Ez az eset megmutatja, hogy egy kis szervezet is képes rugalmasan, gyorsan, 
kreatívan, hasznosan és olcsón új megoldásokat találni. Rávilágít továbbá a 
kreatív gondolkodás és az innovációs kultúra megteremtésének két fontos 
összetevőjére. Az első az, hogy valóban hinni kell a kreativitás és innováció 
lehetőségében. A második, hogy csak azért, mert valamit még nem csináltak 
meg, még nem jelenti azt, hogy nem is lehet. A kreatív gondolkodás azt jelenti, 
hogy hajlandóak vagyunk befogadni az ismeretlent. 

Leírás
A Covid19 első hulláma többek között Olaszországot sújtotta a legnagyobb 
mértékben. Sok más intézményhez hasonlóan az észak-olaszországi Brescia 
egyik kórháza is komoly túlterheltséggel nézett szembe, ami - különösen az 
intenzív osztályon - erőforrás-hiányhoz vezetett.
Nyilvánvalóvá vált, hogy a lélegeztető gépek létfontosságú “Venturi” szelepei 
kifogyóban vannak: a növekvő globális kereslettel a gyártás egyszerűen nem 
tudott lépést tartani. A szelepek nélkül a lélegeztető gépek nem tudták volna 
ellátni a feladatukat, azaz életben tartani a betegeket.
A lehetséges válsághelyzetről értesülve a helyi újság szerkesztője összehozta 
a kórházat egy 3D nyomtatással foglalkozó helyi kisvállalattal. A cégvezető és 
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egy gépészmérnök a kórházba siettek, hogy megvizsgálják a szelepeket. Bár a 
cég korábban még soha nem gyártott ilyesmit, úgy vélték, hogy csapatuk elég 
kreatív, és készen áll egy innovatív megoldás kifejlesztésére. A cég 3 órán belül 
visszamodellezte a szelepet, és néhány órán belül legyártotta a prototípust, ami 
megegyezett az eredetivel. 6 ipari nyomtatójával a vállalat az első 24 órában 100 
szelepet gyártott le.
Bár 48 órája talpon voltak, a személyzet ujjongott, hogy sikerült legyártaniuk az 
életmentő szelepeket. Továbbfejlesztették és szétküldték a terveket a többi 3D 
nyomtatással foglalkozó cégnek, hogy az életmentő lélegeztető gépek folyamatos 
működése mindenhol biztosítható legyen.
A kreatív gondolkodás nem csak az iparra jellemző, és már kiskorban is 
ösztönözhető! Görögországban az első hullámban az állami iskolák tanulói 
3D-s nyomtatókkal készítették el az egészségügyi dolgozók számára oly fontos 
arcvédő maszkokat, amelyeket a sebészeti maszkok fölött viselnek.

Hatás 
A szelepek gyors és költséghatékony legyártása hatással volt a vállalat imázsára 
és bevételeire, de ami ennél is fontosabb, a kórház segítséget kapott ahhoz, 
hogy életeket mentsen Európa modern történelmének egyik legnagyobb kihívást 
jelentő időszakában.

Tanulság / Összefoglalás
Amikor a közösség, amelyben élünk, vagy annak a terület, ahol dolgozunk, 
valamilyen kihívással szembesül, fontos hinni abban, hogy még a legkisebb 
vállalat is képes olyan megoldásokat létrehozni, amelyek nemcsak a környezetére 
lehetnek pozitív hatással, hanem saját magának is a hasznára válnak. A 
vállalatoknak nyitottnak kell lenniük arra, hogy a munkavállalók vagy külső felek 
összes ötletét megvizsgálják. 

Hivatkozások
A tapasztalatokat egy olyan online oldalon osztották meg, amely támogatja az 
innovatív ötletek elterjedését a KKV-kban és a jobbító szándékú szervezetekben, 
és világszerte beszámoltak róla a médiában.

9. Jó gyakorlat: Tervezés és új anyagok

Probléma azonosítása
Az Építészmérnöki Kar egyik utolsó évfolyamos, formatervezésre szakosodott 
MSc hallgatója egy modern, újrahasznosítható és jól megmunkálható anyagot 
keresett. A cél az volt, hogy az anyag ne csak a diplomamunkában mutasson jól, 
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hanem a későbbiekben a gyártó cégek a gyakorlatban is alkalmazni tudják majd.

Rövid összefoglaló
Sok vállalatvezető szerint az alapkutatásban dolgozókkal és egyetemi hallgatókkal 
való együttműködésnek nincs gyakorlati haszna. A design gondolkodás nem 
csak a modern trendeket, hanem az ökodizájnt (ökodesign - újrahasználható, 
újrahasznosítható és további használathoz könnyen feldolgozható anyagok 
használata), a hatékonyságot és a gyakorlati felhasználást is magában foglalja. 
Sok gyártó számára érdekes lehet az olyan anyagok megtalálása, melyek lehetővé 
teszik a megszokott termékek környezetbarát gyártását, és nem igénylik drága 
új technológiák bevezetését. Az ilyen termékek prototípusainak gyártásához 
használt szerszámokat a gyártók akár kölcsönözhetik is.

Leírás
Az Építészmérnöki Kar egyik hallgatója felvette a kapcsolatot a Vegyészmérnöki 
Kar Természetes és Szintetikus Polimerek Tanszékével, hogy ajánljanak egy új 
és jól újrahasznosítható anyagot, és hozzá gyártó céget. Akkoriban négy vállalat 
épp egy biológiailag lebomló, teljesen komposztálható műanyagot tesztelt, 
melyet a világ több mint 40 kulcsfontosságú országában szabadalom védett. 
A hallgató tagja lett az egyik kutatócsoportnak, de egy olyan cég csapatával 
is kapcsolatba lépett, amelyik kis mennyiségekben a gyártást is megkezdte. 
Az anyagot több technológiában és néhány eldobható terméken (műanyag 
evőeszközök, műanyag poharak és tálcák) tesztelték. A hallgató és a gyakorlati 
életben dolgozó kutatókból és mérnökökből álló csapat arra volt kíváncsi, 
hogy mely műanyag termékek kialakítása változik gyakran - például a változó 
modern trendek vagy a gyors elhasználódás miatt. A csapat 2 ilyen terméktípust 
azonosított: a napszemüvegeket és a lámpaburkolatokat.
A hallgató a gyártó cégek technikusaival együttműködve (a gyártási technológiának 
megfelelően) maga is tervezett termékeket. Ezekkel a biológiailag lebomló és 
teljesen komposztálható műanyagból készült napszemüvegekkel számos díjat 
nyert, a Szlovák Köztársaságon kívül is, Németországban pedig ösztöndíjat kapott. 
Később ezekből az anyagokból lámpaburkolatokat is tervezett. Ezek a termékek 
a modern trendeknek megfelelően változnak, használat közben pedig hamar 
tönkremennek. A hallgató célja az volt, hogy a csapattal együttműködve olyan 
anyagot használjon az általa tervezett, mindennapi használatra szánt termékhez, 
amely a használati idő lejárta után ökológiailag lebomlik, így teljesítette a 
körforgásos gazdaság követelményeit.
A termékek élettartamának lejártakor ezek a biológiailag lebomló és teljesen 
komposztálható anyagból készült termékek a komposztban lebomlanak: Amit a 
természettől nyertünk, az visszakerül a természetbe.

Tanulság/összefoglalás
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Az innovatív és design gondolkodás első impulzusát az Építészmérnöki Kar Ipari 
formatervezés tanszékén dolgozó hallgató megbízása adta: olyan anyagokból 
kellett a változó divat vagy a gyors elhasználódás miatt viszonylag korlátozott 
élettartamú használati termékeket terveznie, amelyek nem terhelik a környezetet. 
Az alapkutatással foglalkozó kutatócsoport, az ökológiai műanyagot épp gyártani 
kezdő cég és az anyagot a szokásos technológiákban tesztelő vállalatok közt 
kialakuló kapcsolatrendszer sok hasznos tapasztalatot hozott minden érintett 
számára. A projekt arra ösztönözte a kutatócsoportot, hogy javítása az új anyag 
tulajdonságait, a formatervező hallgatók visszajelzést kaptak a javasolt tervek 
hatékonyságáról és használhatóságáról, a vállalatok csapatai új ismeretekkel 
és készségekkel gazdagodtak az új anyagból készülő igényesebb termékek 
előállításához és megtanulták az innovációs csapatmunkát. A projekt ezen kívül 
gyakorlati visszajelzést biztosított a tudósoknak és a hallgatóknak a hatékonyság, 
a gyakorlatiasság, a kényelem és a termékeket használó ügyfelek számára 
fontos magas használati érték tekintetében. A projekt az összes érdekelt fél 
számára előnyt jelentett a későbbiekben, amikor az Európai Bizottság eldobható 
műanyagokra vonatkozó jogszabálya megjelent.

Hivatkozások
A biológiailag lebomló és teljesen komposztálható anyagokkal, illetve a 
fejlesztésükkel, tesztelésükkel, és a belőlük készült első konkrét termékek 
tervezésével kapcsolatos információk több forrásból származnak. Az SPK 
támogatta az alkalmazott kutatásokat ezen a területen, így ismeri az ezzel 
foglalkozó munkacsoportokat. Az Építészmérnöki Kar Ipari formatervezői Tanszék 
hallgatói az SPK által szervezett úgynevezett Innovációs Napokon mutatták be 
történetüket, az SPK által szervezett Műanyagipari trendek szemináriumsorozat 
keretében.

10. Jó gyakorlat: Együttműködés a vállalat és a hallgatók közt

Probléma azonosítása
Egy közepes méretű, műszaki termékeket gyártó vállalat problémája egy új 
termék piacra dobása, amely tartósan lefoglalja a gyártókapacitást, de egy közös 
holdingba bejegyzett műanyagipari testvérvállalat kapacitásait is.

Rövid összefoglaló
Sok vállalatvezető úgy gondolja, hogy új termékeket vagy a régi termékhez 
új felhasználási módokat csak a saját munkatársaitól várhat, pedig a külső 
szakértőkkel, illetve a végzős vagy doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatókkal 
való együttműködés szintén elképzelhető. Az ilyen együttműködés, amely a 
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találékonyságot (a hallgatók kreativitását) kombinálja a személyzet gyakorlati 
és kreatív tapasztalatával, nagyon innovatív termékeket hozhat létre, melyeknél 
nincs szükség a technológia bővítésére, csak a meglévő berendezéseket, 
eszközöket és technológiákat használják.

Leírás
A kizárólag szlovák tőkével alapított gyártó cég olyan terméket akar piacra dobni, 
amely tartósan gyártásban maradna. A vállalat felvette a kapcsolatot a Műszaki 
Egyetem Gépészmérnöki Karának 2. évfolyamos MSc hallgatóival, valamint az 
ugyanitt tanuló PhD hallgatókkal. A cég felismerte, hogy a piacot aktuálisan a 
kerékpárok uralják, de olyan kerékpárt akartak bevezetni, amely kifejezetten a 
városba való, így nem kell hozzá külön kerékpárhordozó, hanem közvetlenül a 
csomagtartóban is szállítható. További követelményt jelentett, hogy a célcsoport 
nem csak a gyerekekből állt, hiszen a család többi tagjának is szüksége lesz majd 
ilyen kerékpárokra. Ezért variálható modell mellett döntöttek, ami azt jelenti, hogy 
ezt a kerékpárt a család bármelyik tagja használhatja. A „növeszthető kerékpárt” 
a cég tulajdonosa találta ki, ötlete pedig az állítható méretű, cipőre szíjazható 
gyerekkorcsolyán alapult. Azt is szerette volna, hogy a csomagtartóba szánt 
kerékpár nagyon gyorsan szétszedhető legyen, akár csak egy babakocsi. A négy 
hallgató és a vállalat több mint hat alkalmazottja csapatmunkájának eredménye, 
az új kerékpár egy év után látott napvilágot. Még mindig voltak tervezési hibái, de 
műszakilag a cég képes volt teljesen önállóan legyártani. A holding másik tagjával, 
egy műanyagipari céggel együttműködve a műanyag alkatrészeket is legyártották. 
A „legvidámabb kerékpárhoz” csak a fogaskerekeket kellett importálniuk, (bár a 
kerékpárt alapvetően városi használatra szánták, sebességváltóra a meredekebb 
utcákon is szükség van). A pedálok gyártását sem tudták saját maguk megoldani. 
Idővel az is felmerült, hogy a kerékpár vázának borítását cserélhetővé kéne 
tenni, akárcsak a mobiltelefonok tokját. Itt a hallgatók javaslatai alapján 
megvásárolták a szerzői jogokat egy kortárs modern festőtől, és a festményeit 
átvitték a kerékpár vázának műanyag borítására. A hallgatók elutasították azt 
az értékesítési modellt, amely a kerékpárboltok bemutatótermeinek hálózatára 
épül, ehelyett a teljes értékesítést online szervezték meg. A bemutatótermekben 
az ügyfelek kipróbálhatják a kerékpárt, és kiválaszthatják az elképzeléseiknek 
megfelelő kialakítást.

Hatás 
A javasolt megoldás nincs hatással beszerzésére, és nem kell hozzá a technológiát 
kibővíteni. Új beszállítóra van szükség (pedálok és váltóalkatrészek szállítása). 
A megoldást veszélyeztetheti, hogy Európában kevés ilyen beszállító van, így a 
teljes ellátási lánc ázsiai beszállítókon alapszik, ami a COVID-19 miatt problémás 
lehet. Az új termék megoldja a gyártó nagy eladásokkal kapcsolatos problémáját, 
és kompenzálja a termelési ingadozásokat, amelyek a gyártónál gyakran 
előfordulnak. A holdingban lévő műanyagipari vállalat kapacitását is ki fogják 
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használni. Az új kerékpármárka nevet szerez a szlovák vállalatnak az érdekes 
terméket előállító cégek között. A “Növeszthető kerékpár” ősszel kerül az ázsiai 
piacokra. A termék segít fenntartani a munkaerő létszámát a középvállalatnál, és 
a holdingba tartozó műanyagipari vállalatnál is.

Tanulságok / Összefoglalás
Amint azt a szlovák piacra vonatkozó elemzés is megerősítette, az innováció fő 
hajtóerejét a vállalatok tulajdonosai és/vagy felsővezetői adják, megteremtve az 
innovatív gondolkodás feltételeit. Az első (többé-kevésbé irreális) igény egy olyan 
termékre vonatkozott, amelyet a cég soha nem gyártott. Ennek tulajdonságait 
más termékekből vették át (bővíthető korcsolya, cserélhető mobiltelefon tokok, 
korábbi összecsukható kerékpárok, művészeti motívumok a borításon) Mindez 
megihletett egy csapat kreatív és design gondolkodásra képes hallgatót és 
mérnököt, akik ismerték a gyakorlati eljárásokat, és képesek voltak a vállalat 
összes modern technológiáját maximálisan kihasználni. A design gondolkodás 
folyamatának része volt, hogy sikerült kombinálni a hallgatók modern és vonzó 
felfogását a vállalati mérnökök gyakorlati tapasztalataival (utóbbiak a magas 
használati érték és az egyszerűség követelményeit is figyelembe vették). Mindez 
garantálta, hogy a vevők elégedettek lesznek a termékkel.

Hivatkozások
Az összes információt a szlovák tőkével alapított, fejlett technológiájú gyártó 
vállalat társtulajdonosával, igazgatójával és ügyvezető igazgatójával készített 
interjú során szereztük meg. Ő volt az, aki kitalálta a feladatot az innovátorok 
csapatának, és mivel maga is az egyetemen doktorált, úgy döntött, hogy a 
régióban egyedülállónak számító módon a hallgatókat bevonja egy innovatív 
feladat elvégzésébe. Ugyanígy járt el a terméknév megalkotásakor - regionális, 
nem hagyományos, de mindenekelőtt nemzetközi hangzású nevet szeretett 
volna, ami a „növekedésre” is utal.

11. Jó gyakorlat: Elveszve a kommunikációban

Probléma azonosítása
Az átfogó és átlátható belső kommunikációs stratégia hiánya akadályozhatja 
az innovációt. A nyílt kommunikáció és a folyamatosan javuló protokollok 
nékülözhetetlenek. 

Rövid összefoglaló
Az innováció középpontjában a kommunikáció áll, mivel az innováció komplex 
csapatmunkát, folyamatos projekt- és terméktervezést és gyors és rugalmas 
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alkalmazkodást igényel. De a jó kommunikációra még ennél is korábban szükség 
van: amikor az ötleteket el kell juttatni a döntéshozókhoz. Ez az esettanulmány 
egy fiatal innovációs projektmenedzser tapasztalatait meséli el, akinek az 
ötlete megvalósításához meg kellett küzdenie a vállalat rosszul szervezett 
kommunikációs struktúrájával. Íme egy példa Dávid győzelmére Góliát felett: 
akár 1 ember is sokat számíthat. 

Leírás
Talán nincs még egy terület, ahol olyan fontos az innováció, mint a gyorsan változó 
és versenyképes mobiltechnológia. Egy kis mérnöki cég az egyik legnagyobb 
távközlési szolgáltató számára az egész kontinens hálózati lefedettségének 
optimalizálását végzi. Az ipar 4.0 rengeteg lehetőséget nyit az innováció előtt, 
mégis úgy tűnik, hogy ez a vállalat jobbára figyelmen kívül hagyja alkalmazottai 
tehetségét és innovációs potenciálját. A szervezet úgy épül fel, hogy innovációs 
ötleteket csak a kutatólaboratóriumtól várnak; a mérnökök és a technikusok 
legfeljebb együttműködhetnek. Interjúalanyunk, Z mérnökként kezdte, de 
szakmai ambícióitól vezérelve egyre újabb készségeket sajátított el és fejlesztette 
a munkájához kapcsolódó folyamatokat. Volt egy fontos i4.0 innovációs 
ötlete, amely javíthatta volna a meglévő szolgáltatásokat, és új terméket, ezen 
keresztül pedig extra bevételt generálhatott volna. Megpróbálta ismertetni az 
ötletet a főnökével, de a megfelelő belső kommunikációs stratégia hiánya miatt 
több mint egy évbe telt, amíg egy spontán, informális kávészünetben végre 
sikerrel járt. Végül engedélyt kapott az ötlet alapján egy innovációs projekt 
kidolgozására, amely nagyon hasznosnak és jövedelmezőnek bizonyult, de ez 
csak a szerencsének és annak volt köszönhető, hogy Z rugalmas, határozott és 
kezdeményező volt. Sajnos a vezetőség semmit sem tanult a tapasztalatból, a 
kommunikáció folyamata, csakúgy, mint a belső ötletkezelési politika, továbbra 
is ugyanaz. Ki tudja, hány ötlet és lehetőség megy így veszendőbe? 

Hatás
Ez a történet jól végződött, Z hű maradt a vállalathoz, és elvégezte az innovációs 
ötletre alapozott fejlesztést. Ennek köszönhetően a cég jóhíre megnőtt, maga a 
vállalat pedig fejlődött és diverzifikálta szolgáltatásait. Z-nek vadonatúj állása 
van, melyet az ő projektje kapcsán hoztak létre, és ezt nagyon élvezi. Bár a 
vezetőség nem használta ki a lehetőséget egy fontos kommunikációs hiányosság 
felismerésére és megoldására, Z példája más kollégákat is arra ösztönözhet, 
hogy kezdeményezők és innovatívak legyenek. 

Tanulság / Összefoglalás
A kommunikáció “olajozza” az innováció gépezetét. Sikeres innovációs projekteket 
megvalósítani hatékony, szisztematikus belső kommunikációs struktúra nélkül 
nem lehetetlen, de a folyamatot minden bizonnyal nehezebb, sérülékenyebb és 
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lassabb lesz. Amikor valami fontos, szokatlan és jelentős történik, a vezetőségnek 
rá kell szánnia az időt és az energiát a dolog elemzésére. Ebben az esetben az 
innovációs ötlet új forrásból - a kutatólaboron kívülről - és új csatornán - informális 
kávészünetben – érkezett, hasznos lett volna tehát felülvizsgálni az innovációval 
kapcsolatos kommunikációs eljárásokat.

Hivatkozások:
EPIC Oktatási csomag a kkv-k számára az innovációs képességük és 
termelékenységük növelése érdekében (2020-1-HU01-KA202-078669), O1- 
Interjújelentés Portugáliából (2021)

12. Jó gyakorlat: Pszichológiai biztonság a tét

Probléma azonosítása
A munkahelyi pszichológiai biztonság hiánya blokkolja az alulról felfelé irányuló 
innovációs kezdeményezéseket, és aláássa az innovációs ökoszisztémát.

Rövid összefoglaló
Nincs innovációs ökoszisztéma a pszichológiai biztonságot elősegítő szervezeti 
kultúra nélkül. A különböző iparágakból és Európa különböző országaiból 
származó innovációs vezetőkkel készített interjúk alapján két példát mutatunk 
be a kommunikációs stratégiára. Az egyik egy jó gyakorlat, míg a másik viszont 
éppen az ellenkezője. A példák alapján gyorsan és világosan megérthető, hogy a 
vezetőség hogyan ösztönözheti vagy béníthatja meg az innovációt a pszichológiai 
biztonságon / bizonytalanságon keresztül.  

Leírás
Egy pénzügyi technológiával foglalkozó cég csalásmegelőző szoftvert fejleszt 
különféle bankok számára. Az innováció szervesen beépült a szervezeti 
kultúrájukba. Bármelyik részleg bármelyik munkatársa javasolhat ötleteket (sőt, 
az ilyesmit el is várják), amelyeket aztán gyakran multidiszciplináris csapatokban 
valósítanak meg. A vállalat 41 éves szövegírója szerint megnyugtató, hogy a 
hibákat a vezetők a tanulás és a fejlődés természetes részeként fogadják el. A 
dolgozóktól elvárják, hogy a kételyeikről és a tapasztalt hibákról minél hamarabb 
beszámoljanak, a kiváltó okokat pedig mindig fel kell tárni, és le kell vonni a 
következtetéseket. Ösztönzik a tanulási lehetőségek proaktív felkutatását a hibák 
és a napi munka vonatkozásában is, és mindkettőért vállalják a felelősséget. 
Mindezek hatására az emberek úgy érzik, elfogadják őket, kíváncsiak, mernek 
kérdezni és képesek megvalósítani szakmai törekvéseiket.
Egy másik i4.0 technológiai vállalat szintén tehetséges munkatársakkal dolgozik, 
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de a szervezeti kultúrája teljesen más. A kollégáktól elvárják, hogy bemutassák 
innovációs ötleteiket, de csak az év végén, mikor a főnök a személyes értékelést 
végzi. Ha nincsenek ötleteik, nem biztos, hogy a következő évre meghosszabbítják 
a szerződésüket. Egy 40 éves szoftvermérnök a rendszerrel kapcsolatban 
szörnyű stresszről számolt be. Ráadásul ha valakinek az innovációs projektötletét 
elfogadják, támogatás és elismerés helyett a vezetők folyamatosan a kudarc vagy a 
határidők elmulasztásának lehetséges negatív következményeire emlékeztetnek. 
Így nem lehet embereket motiválni, a hatás épp ellenkező.

Hatás
A pszichológiai biztonság közvetlen hatást gyakorol a kommunikáció 
hatékonyságára, az információáramlásra, a munkahelyi légkörre, a fluktuációra, 
az együttműködésre, közvetve pedig a termelékenységre, a lojalitásra, a 
fluktuációra és az innovációs képességre.

Tanulság / Összefoglalás
Az egészséges munkahelyi légkör, az önmegvalósítás és a hatékony együttműködés 
a pszichológiai biztonságban gyökerezik. Innováció-intenzív környezetek 
esetében ez még fontosabb, mivel az innováció komplex, interdiszciplináris 
és többszintű együttes alkotást igényel. Ha az érdekeltek nem érzik magukat 
eléggé biztonságban ahhoz, hogy nyíltan kommunikáljanak, feltárják a 
bizonytalanságokat, kérdéseket tegyenek fel, őszinte kritikát fogalmazzanak 
meg, megkérdőjelezzék a döntéseket, hibázzanak, vagy akár elengedjék az 
ötleteket és szükség esetén felfüggesszék a projekteket, akkor nem beszélhetünk 
pszichológiai biztonságról. 

Hivatkozások
EPIC Oktatási csomag a kkv-k számára az innovációs képességük és 
termelékenységük növelése érdekében (2020-1-HU01-KA202-078669), O1- 
Interjújelentés Portugáliából (2021)

13. Jó gyakorlat: Digitális innováció

Probléma azonosítása
Hogyan csökkenthető a papíralapú erőforrások felhasználása és az időszükséglet 
a szakmát tanulók értékelése során. 

Rövid összefoglaló
Az Exponential Training a tanulási, értékelési és moderálási folyamat 
hatékonyságának racionalizálásához a digitalizációt választotta. Ennek 
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eredménye a LEAP nevű online tanulási és értékelési platform.
A nyomtatási- és papírköltségek megtakarítása mellett a tanulók, értékelők és 
moderátorok munkája is felgyorsult, így a megoldással tanfolyamonként egy 
tanulóra számítva átlagosan 4-7 hetet lehet megtakarítani. A tanfolyamokat több 
tanuló fejezi be, és a kurzusok elvégzése kevesebb időt igényel. 

Leírás
Az Exponential Training & Assessment olyan képzéseket kínál, amelyekkel a 
Chartered Management Institute által kiadott képesítések szerezhetők. Az 
értékelés beadandó feladatokon és a teljesítmény bizonyítékain alapszik. 
A cég ír, osztrák, görög, ciprusi és portugál partnerekkel együtt megtervezte és 
kifejlesztette a LEAP nevű e-portfólió platformot. 
A LEAP egyes felületei a tanulók, az értékelők és a moderátorok számára készültek, 
és lehetővé teszik a dokumentumok, feladatok és visszajelzések megosztását, 
valamint a moderálást. Az integrált kommunikációs eszközök és a többszintű 
jelentéstételi lehetőségek lehetővé teszik mind a tanulók, mind az értékelők 
és moderátorok számára a fejlődés nyomon követését, valamint sablonokat 
biztosítanak a tanulók munkájához és az értékelési jelentésekhez. 
Többé NINCS szükség papírra a portfóliókhoz és a tanulónként 250 oldalat kitevő 
feladatokhoz. Az megtakarítás (a tonert nem számítva!) 150 tanulóra évente 
1 125 font, ami hozzájárul a profit növeléséhez és a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez.  

Hatás 
A fent leírt hatásokon túlmenően a LEAP lehetővé tette az Erasmus-partnerek, 
például a ciprusi Dekaplus számára, hogy a koronavírus világjárvány és a lezárás 
alatt is folytathassa képzési programjait, a szolgáltatás és a tanulók támogatása 
NEM szünetelt.

Tanulság / Összefoglalás
A LEAP meglévő szoftverekre épülő egyedi és praktikus digitális megoldás, 
amellyel időt és erőforrásokat lehet megtakarítani, és javul a tanulási élmény. A 
LEAP sikerének kulcsa a probléma egyértelmű azonosítása volt (azaz a tanulók 
megtartási arányának javítása és a tanulási idő lerövidítése, a tanulási program 
sikeres elvégzéséhez szükséges erőforrások mennyiségének csökkentése mellett). 
A sikerhez alapvető fontosságú volt a folyamattérképezés a munkafolyamatok 
meghatározásához, még mielőtt a digitális platform tervezésébe és fejlesztésébe 
belefogtak volna. 

Hivatkozások
Erasmus+ projekt: Learning, Engage, Apply and Perform (LEAP) 2019.
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14. Jó gyakorlat: Ötletgyűjtő doboz

Probléma azonosítása
Mindig és mindenhol van mit javítani. Az egyetlen probléma az, hogy az emberek 
sokkal szívesebben fogalmaznak meg kritikákat, mint megoldásokat.  

Rövid összefoglaló
Hogyan gyűjtsük össze egyszerűen az ötleteket, ezzel mindenki életét jobbá téve?   

Leírás
Hogy a szervezet munkatársai részt vehessenek a folyamatok optimalizálásában, 
meg kell könnyíteni az ötletek áramlását az alkalmazottak és a fejlesztéseket 
végrehajtó felek között. 
Ennek egyik módja az lenne, ha a szervezet az összes csapatát arra ösztönözné, 
hogy jelentsék mindennapi problémáikat, sőt, javasoljanak megoldásokat vagy 
eredeti ötleteket a már azonosított problémákra. 
Az ötletek megosztásának és gyűjtésének ösztönzése érdekében érdemes 
ösztönző rendszert bevezetni. 
Az ötletek vagy a meglévő problémákra adott megoldások közül havonta 
kiválasztják a potenciálisan leghasznosabb ötletet, ennek szerzője lesz a győztes. 
A kollégák az egy év alatt benyújtott ötleteik száma alapján is versenyezhetnek. 
Az ötletgyűjtés elég egyszerű megoldást követ: az újdonság megszerettetéséhez 
egy QR-kóddal ellátott valódi postaládát használnak. Aki ötletet szeretne 
beadni, annak elég ezt a kódot beolvasni valamilyen eszközzel. A kód egy online 
kérdőívre (Google forms, Surveymonkey.com stb.) irányít, az ötlet itt küldhető 
be. A személyes adatok (pl. e-mail cím) megadása nem kötelező. 

Hatás
A puszta tény, hogy a munkavállalók saját javaslatokkal állhatnak elő valós 
problémáikra, erősíti a közösséghez, vagyis jelen esetben a szervezethez tartozás 
érzését. 
Külső visszaigazolás és nyilvános elismerés 
Ösztönözzük a szervezetet arra, hogy az elérhető technológiák segítségével tegye 
egyszerűbbé az életünket, ráadásul alacsony szén-dioxid-kibocsátás mellett.  

Tanulság/Összefoglalás
Még ha az ötletnek vannak is előnyei, még mindig vannak bizonyos korlátozó 
tényezők, mint például a különböző kultúrák, korosztályok vagy etnikai 
csoportok eltérő reakciói. Egyesek talán azért félnek az ötleteik nyilvánosságra 
hozásától, mert tartanak a csapat „pletykafészkeitől”. Ezt a folyamat kialakítása 
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azzal ellensúlyozhatja, hogy több ötletet valósítanak meg és több ember kap 
nyilvános elismerést, ami növeli a csapat morálját, és javítja a mindennapi 
munkakörülményeket.

Hivatkozások
Energom SRL belső források 
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