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„A hatékonyság 
azt jelenti, hogy jól 

csináljuk a dolgokat, 
de igazán hatásosak 
csak akkor leszünk, 
ha a helyes dolgokat 

tesszük.” 

Peter Drucker, vezetési 
tanácsadó
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"EgynEk mindEn nEhéz, 
soknak sEmmi sEm 

lEhEtEtlEn."

                              

Az üzleti világ a digitalizáció hatására olyan mértékben változik – gyorsul fel, 
válik összetetté és kiszámíthatatlanná –, hogy nem tudunk már oly módon 
működni, ahogyan az elmúlt száz évben tettük. 

A régi paradigmák már nem működnek, újak vannak kialakulóban. Az eddigi 
mechanikus, ok-okozati világképünket felváltja a sűrű hálózatok világa, amely 
kapcsolatokra épülő, gyorsabban és rugalmasabban reagáló szervezeteket hív 
életre. Kulcsfontosságú annak megértése és segítése, hogy vezetőként miként 
tudunk olyan környezetet teremteni, ahol az agilitás kivirágozhat. 

Az agilitásról szerintem három nézőpontból érdemes beszélni: a csapatok vagy 
projektmenedzsment szintjén, a teljes szervezetet érintő kultúra szempontjából 
és egyéni, személyes megközelítésben.

Csapatszinten az agilitás azt jelenti, hogy értsük meg az ügyfél igényét. Oldjuk 
meg a problémáját a lehető leggyorsabban, legegyszerűbben és a prioritásokat 
szem előtt tartva. Működjünk vele szorosan együtt, és módosítsuk a  tevé-     
kenységünket a visszajelzései alapján. 

Jó-jó, mondhatja bárki, de mitől más ez, mint a hagyományos csapatműködés? 

Nagyon más. Például abból a szempontból, hogy egy agilis csapat fel van 
hatalmazva arra, hogy célokat tűzzön ki és eldöntse, hogy azokat miként éri el. 
Rendelkezésére áll minden releváns információ, és gyakorlatilag saját magát 
menedzseli. 

Működésének módját rendszeresen felülvizsgálja és a tanulságokat folyama-
tosan beépíti, amitől aztán önfejlesztővé válik. Dióhéjban. 

Az AgIlIs szerVezet lelke 
A csApAt

Szó lesz még a dizájngondolkodásról, ami – számomra picit érthetetlen módon – 
design thinking néven kezd ismertté válni. Mindenesetre, akárhogyan is látja leírva: 
dizájngondolkodás, designgondolkodás, design thinking, netalántán      magyarul 
tervezői gondolkodásnak – mind ugyanazt jelenti. 

A módszer a felhasználót, az embert állítja középpontba, és olyan lelkiállapotot, 
hozzáállást rejt magában, amely képessé tesz a kreativitás, csapatmunka és in-
nováció legmagasabb szintű kihasználására.

Ha szeretne többet tudni az agilitásról, dizájngondolkodásról, akkor látogasson el a 
vezetői blogomra, ahol nagyon sok hasznos információt talál.

Kránitz éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu 
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy 
miről olvasna szívesen. Célom, hogy színvonalas és  tartalmas 
kiadványt juttassak el önhöz.

https://vezetofejlesztes.hu/category/vezetoi/
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HogYAn építsünk 
AgIlIs CsApAtot?

néhány jó tanács: mindig rögzítsük előre, hogy mennyi idő áll rendelkezés-
re a visszatekintésre, és beszéljük meg, mi az aktuális cél, pl. hatékonyság-
növelés, csapathangulat-javítás. Legyen menetrend, és kalkuláljuk be, hogy 
minden csapattagnak legyen ideje megszólalni. Válasszunk moderátort, aki 
levezeti. 

Amikor az egyéni kávészünetek helyett csoportos szüneteket vezetett be, megnőtt az interak-
ciók száma, és csökkent az átlagos híváskezelési idő. Ez azt bizonyította, hogy a személyközi 
kapcsolatok és a termelékenység között szoros összefüggés van. A kutatást követően a call 
center átalakította a szünetek rendszerét, ami 15 millió dollárral növelte meg  
a termelékenységüket. 

szervezzük munkaciklusokba a tevékenységeket! Vezetőként bátorítani kell a csapatunkat 
arra, hogy ciklusokban dolgozzanak, és nagyobb értéket hozzanak létre rövidebb idő alatt  
és hatékonyan. 

Gondolkodjunk projektekben, bontsuk fel őket rögzített időtartamú, 5, 10 vagy 30 napos cik-
lusokra. Ciklusonként rögzítsük a határidőket és a költségkeretet. A csapatunk minden ciklus 
végére az ügyfél elvárásainak megfelelő terméket szállítsa le. 

Vezetőként az a dolgunk, hogy a csapatot fókuszálásra ösztönözzük, konkrétan arra, hogy 
képesek legyenek a fontos és sürgős feladatok priorizálására. Legyen egy sorba rendezett, de 
folyamatosan változó listánk azokról a dolgokról, amiket el kell végezni a cikluson belül annak 
érdekében, hogy az ügyfelünk (aki lehet belső ügyfél is) igényét kiszolgáljuk. 

Ösztönözzük a folyamatos tanulást! Vezetőként el kell érnünk, hogy az agilis csapat folyama-
tosan fejlessze magát. Ennek sokféle módja lehet. Az egyik legkézenfekvőbb, ha időről időre 
arra ösztönözzük a csapatot, hogy felülvizsgálják a saját működésüket, és kutassák az együtt-
működés és hatékonyságjavítás új lehetőségeit. Az agilis projektmenedzsment ezt visszate-
kintésnek vagy önreflexiónak nevezik.

Visszatekintésre minden ciklus végén érdemes sort keríteni. A csapat feladata, hogy azonosítsa 
a saját működésükben rejlő fejlődési lehetőségeket, amelyek segítségével még jobb csapattá 
válhatnak. Szakemberek szerint ez tesz különbséget a középszerű és a kiemelkedő csapatok 
között.

Margaret J. Wheatley szerint az önreflexió rendkívül fontos a szervezeteknél, mert nagyobb 
fokú önállósághoz és stabilitáshoz vezet. Az önszerveződő rendszerek egyik alapvető jellem-
zője a folyamatos önreflexió. Ha egy szervezet ismeri önmagát (tudja, mik az erősségei, mit 
szeretne elérni), jobban tud reagálni a környezet változásaira. 

»

»

»»

A szervezeteket nem lehet megváltoztatni egy máshol kifejlesztett modell alkalmazásával. 
minden szervezet egyedi, ezért belülről érdemes kiindulni a szervezetben rejlő kreativitásra 
építve. 

Az alábbiakban néhány gondolatébresztő ötletet osztok meg agilis csapatépítéshez.

gondolkodjunk változatos összetételű csapatban. érdemes megtanulnunk, hogyan alakít-
sunk ki önálló felelősségi körökkel rendelkező, változatos összetételű csapatot. Olyat, amely-
ben a csapattagok nagyon különböző látásmóddal rendelkeznek az adott kérdésköröket 
illetően. 

az agilis szervezetek nem a vezetőiktől várják el, hogy egy személyben minden lényeges 
információ birtokában legyenek, hanem a csapattól. A változatos csapatösszetétel, pl. tu-
dás, készségek tekintetében, növeli csapatunk agilis válaszképességét az ügyfelek igényeire.

A változatos csapatösszetétel ötletét eredetileg Margaret J. Wheatley szervezetfejlesztési 
szakembertől merítettem, aki behatóan kutatta az élő organizmusok természetét. Azt mond-
ja, hogy ahhoz, hogy a szervezetek növekedjenek, többféle értelemben is nyitottá kell válniuk. 

A változatos összetételű csapatok lehetővé teszik, hogy a tagok más-más oldalukat mutas-
sák meg a kapcsolódások révén. Minden kapcsolatban valamilyen módon különböző, új olda-
lukat mutathatják meg, ami új információkat visz a csapat rendszerébe. Potenciálisan sok új 
információforrás alakulhat ki, az új dolgokról pedig tudjuk, hogy növekedést eredményeznek.

A gondolatáramlás serkentése. Sandy pentland, az MIT professzorának kutatási eredményei 
szerint a csapatok kollektív intelligenciáját nem annyira az egyes tagok intelligenciája, sokkal 
inkább a közöttük lévő kapcsolatok határozzák meg. A legjobb ötletek a közösségi gondolatá-
ramlásnak köszönhetők.

2008-ban Pentland a Bank of America call centerét tanulmányozta. A szolgáltató központok-
ról tudni lehet, hogy meglehetősen szabványosítottan működnek, redukcionista elvek alapján. 
Igazán jó teljesítményt az jelent ezeknél a cégeknél, ha alacsony az átlagos híváskezelési idő. 
Hat héten át szociometriai mérőeszközökkel látta el a dolgozókat, hogy megértse az interak-
cióik és az elkötelezettség kapcsolatát.

»

»

»

https://vezetofejlesztes.hu/agilis-projektmenedzsment/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-vezetoi-trening/
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A stanley mcchrystal csapatok csapata c. könyve a szervezeti együttműködés és 
elköteleződés teljesen új megközelítéséről szóló rendkívül izgalmas olvasmány.  

S. McChrystal, aki ma már nyugállományú tábornok, a 2000-es években az iraki al-Kaidával 
szemben vezetett elit katonai csapatot. A csapat hierarchikusan épült fel, rendkívül képzett és 
fegyelmezett katonákból állt.  

Nagy méretű, intézményes keretek között működtek, és jóllehet gyorsabbak voltak az összes 
többi alakulatnál, az iraki al-Kaidához képest sehol sem voltak. Kezdetben egyik sikertelenséget 
a másikra halmozták, gyakorlatilag vesztésre álltak a terrorizmus elleni küzdelemben. 

A tábornok a könyvben sokat mesél az al-Kaidáról, akik első pillanatra hagyományos 
felkelőszervezetnek tűntek a számukra. Hamar kiderült azonban, hogy a felszín alatt sosem 
látott módon működtek: szétszórtan és rendkívül hatékonyan. 

Nézetüket tekintve dogmatikus és agresszív szervezet voltak. Nem szuperhősök, és nem is 
lángelmék gyülekezete, hanem sokkal inkább gyengén képzettek és rosszul felszereltek. 

stAnleY MCCHrYstAl:  
CsApAtok CsApAtA

terrorIsták kuszA HálózAtA

Egyre több információ alapján kezdték feltérképezni az al-Kaidát, de nem 
olyan szervezeti ábrára bukkantak, mint amit vártak (hagyományos  
hierarchia), hanem egy kusza hálózatra, ami egyetlen korábban látott 
szervezet felépítéséhez sem hasonlított. Felfogásuk szerint nem is volt 
szervezetnek nevezhető. Az iraki terrorista szervezetnek anarchiába 
kellett volna fulladnia katonai szemszögből. Erről azonban szó sem volt.

A környezet fontosságának megértése jelentette számukra a kulcsot  
ahhoz, hogy rájöjjenek, miért állnak ők vesztésre, és nem az iraki al-
Kaida.  
Lehet, hogy jobb volt a felszereltségük, sokkal jobb katonáik voltak,  
mindezek ellenére nem voltak alkalmasak a feladat elvégzésére.

Az al-Kaida hálózatszerű, hierarchiamentes felépítése magát az új világot 
testesíti meg. Saját helyzetüket úgy írta le a tábornok, mint a Fortune 
500 listáján szereplő cég valamelyikét, akik startupok egész sorával 
igyekeznek megküzdeni.

9Vezetés & KArrier

https://vezetofejlesztes.hu/hogyan-alakitsunk-ki-agilis-szervezeti-kulturat/
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F. W. Taylort, a menedzsment atyját valószínűleg 
lenyűgözte volna a látvány, ha látta volna, hogy Irakban 
az USA elitcsapata miként végzi a dolgát 2004-
ben. Az operátorok, akik a rajtaütéseket végezték, 
óraműpontossággal vetették bele magukat és 
vonták ki magukat a harcból. Rendkívül hatékonyak 
és precízek voltak. Mindezzel azonban semmire se 
mentek. 

A menedzsment fókuszában – legyen szó üzleti vagy 
katonai területről – egy évszázadig a hatékonyság állt: 
hogyan lehet a lehető legkisebb energiaráfordítással a 
lehető legjobb eredményt elérni. 

Amint McChrystal csapata rájött, hogy az al-Kaida lekörözi őket, ugyanazt tették, mint a nagy szervezetek 
szoktak: még keményebben dolgoztak. Több erőforrást vetettek be, hasonlóan a turistákhoz, akik ha nem 
értik őket egy idegen országban, akkor elkezdenek még hangosabban beszélni. Az elitcsapat is feltekerte  
a hangerőt, de mindhiába. 

Peter Drucker azt mondta, hogy „A hatékonyság azt jelenti, hogy jól csináljuk a dolgokat, de igazán 
hatásosak csak akkor leszünk, ha a helyes dolgokat tesszük.” Jól tették a dolgukat, csak nem azt, ami 
hatásos lett volna. 

Rájöttek, hogy a parancsnoki lánc, ami korábban a 
megbízhatóságot szavatolta, most a gyorsaság útjába 
állt. Ha a beosztottnak a felső vezető utasítására kell 
várnia, akkor az utasításkövetés hagyománya akár 
katonaéletekbe is kerülhet. 

Az al-Kaida nem törődött a hatékonysággal, annál 
alkalmazkodóbbak voltak. Próbálkozásaik és az 
elkövetett hibák tanulságaiból tanultak, olyan 
hálózatuk volt, ami képes volt összehúzódni-kiterjedni, 
és bármilyen alakzatot fel tudott venni. 

Az al-Kaida felépítése azért hozta zavarba az amerikai 
katonai elitet, mert ők „egyenes vonalakban és 
derékszögekben gondolkodtak”. Lassan ismerték fel a 
kapcsolatrendszerekben rejlő erőt. 

Miután azonban felismerték, az jelentett kihívást, hogy 
miként tudnak egy olyan szerkezeti modellt kialakítani, 
amely csapatszerűvé változtatja a több ezer főből álló 
szervezetüket. 

Rájöttek arra, hogy a sikert nem elsősorban 
taktikájuktól vagy az új technológiáktól várhatják, 
hanem sokkal inkább az erőik új belső felépítésétől, 
a kultúrától és a menedzsmenthez való új 
hozzáállásuktól. 

A könyv egyik tanulsága számomra a sok közül, hogy 
a fenyegetettségre nemcsak előrejelzésekkel lehet 
válaszolni, hanem a rugalmasság fejlesztésével is. 

Hatékonyság felső fokon?

AlkAlMAzkoDóbb szerVezet

Tudjon meg többet Stanley McChrystal forradalmian új megközelítésmódjáról a 
Hogyan építsünk agilis szervezeti kultúrát felső vezetőként? című írásomból.

https://vezetofejlesztes.hu/hogyan-epitsunk-agilis-szervezetet-felso-vezetokent/
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léPésRől léPésRe
Amikor designról beszélünk, gyakran fizikai megjelenítést értünk rajta, jóllehet 
design alatt azt is értjük, hogy jobbá tegyük a felhasználó élményét azáltal, hogy 
kreatívan megoldjuk a problémáját.

Amikor designgondolkodásról beszélünk, akkor nem csak designnal kapcsolatos 
gondolkodásról, elméleti fontolgatásról van szó. Hanem kézzelfogható, gyakorlatba 
ültethető kreatív alkotófolyamatról is. 

wwA designgondolkodás középpontjában ma már nem csupán egy tárgy megalko-
tása áll öncélúan, hanem maga a felhasználó az igényeivel. 

A designgondolkodás önmaga is képes a megújulásra, a módszertan éppen ezért 
nem kőbe vésett, mégis vannak lényeges állomások a folyamatban.

AHHOz, HOGY TERVEzzÜNK, MEG KELL ISMERNÜNK A céLcSOpORTOT

A designgondolkodás középpontjában az ember, a felhasználó áll. A módszertan 
leggyakrabban különböző termékek és szolgáltatások tervezésére használják, de 
legyen szó akár szervezeti fejlesztésről is, a bázis, ahonnan a folyamatnak el kell 
indulnia, a célcsoport.

A megismerés fázisa lehetőséget ad arra, hogy ne egy olyan szolgáltatás, termék 
fejlesztésére használjuk fel az erőforrásokat, amelyekre az emberek nem lesznek 
vevők. A designgondolkodás egyik különlegessége, hogy a felhasználó igényekre 
reagálva hoz létre valami teljesen újat.

Ahogy a designgondolkodás többi fázisára is jellemző lesz, a megismerés lépésé-
nél is számtalan módszertanhoz, eszközhöz nyúlhatunk. 

A cél azonban az, hogy a megfigyelésen túl interakcióba lépjünk a felhasználókkal, 
képzeljük magunkat a helyükbe, és bepillantást nyerjünk akár a legmélyebb értékek-
be és gondolatokba is.

A megismerés fázisának megfelelő hozzáállás a szinte gyermeki rácsodálkozás  
a világra, nem szabad ugyanis a saját véleményünk és szűrőink által meghatározott 
következtetéseket levonni. Hasznosabb mindent megkérdőjelezni, és addig kérdezni, 
kutatni, amíg el nem jutunk a valódi benyomásokig.

A megismerés fázisának módszerei közül érdemes talán az interjúzást, a karakter-
alkotás megemlíteni, de rengeteg vizuális, kreatív tevékenység és eszköz közül 
választhatunk (pl. empátia-térkép, történetmesélés, stb.)

éRTELMEzNI A bENYOMÁSOKAT – DEfINIÁLNI A pRObLéMÁT

Ha empatikusan álltunk a felhasználóinkhoz, és úgy érezzük, elég bepillantást 
kaptunk a valós élethelyzetekre, igényekre, szükségletekre, akkor elérkezünk a 
designgondolkodás egyik legnehezebb fázisához, ahol meghatározzuk, mi is az az 
igény, amelyre tervezni szeretnénk.

Az összegyűjtött benyomások rendszerezése, megtisztítása ad lehetőséget arra, 
hogy kikristályosodjon, mit kell tennünk, mi a cél, amit a designgondolkodás mód-
szertanával el szeretnénk érni. Egy személyes nézőpontot kell meghatároznunk, 
amely szem előtt tartja mindazt a tudást, amit az előző fázis során begyűjtöttünk.

Ahhoz, hogy sikeres megoldásokat hozzunk létre, szükség van arra, hogy fókuszt és 
keretet adjunk a problémának. A definiálás fázisának egyik legismertebb metódu-
sa a „Hogyan tudnánk…?” kérdés-alkotás, amely egyrészt segít valódi problémákat 
meghatározni, előkészíti a következő fázis kreativitásának légkörét is.

A KREATÍV ROHAM – ÖTLETELéS

Miután sikerült meghatároznunk a problémát, szemünk előtt tartva a felhasználói 
szükségleteket, nincs más dolgunk, mint számtalan ötlettel előrukkolni, amelyek 
megoldást hozhatnak. A designgondolkodás látványos, kreatív fázisába értünk, ahol 
a falakat és az asztalokat elborítják a különböző színű és mintájú öntapadós lapocs-
kák, és ahol a legfontosabb szabály, hogy nincs lehetetlen.

Az előző fázis fókuszálása után kitágíthatjuk a látóhatárt, elrugaszkodhatunk 
a valóságtól. A cél nem a minőség, hanem a mennyiség. Vázlatokat gyártunk, 
és egymás ötleteire építkezve kerülünk egyre közelebb és közelebb a tökéletes 
megoldások halmazához.

Talán könnyen kitalálható, hogy ebben a fázisban jelenik meg legtöbbször a brains-
torming (ötletroham) már sokak által ismert és használt módszere. De bármilyen 
eszközt válasszunk is, a cél, hogy a csapatunk minél több, minél újabb és innovatí-
vabb ötlettel rukkoljon elő.

Az ötleteket aztán szükséges értékelni, amely szintén számtalan módon 
megvalósulhat. Gyakori a szavazások és különböző értékek alapján történő sorba 
állításuk (pl. megvalósíthatóság).
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DesIgngonDolkoDás  
léPésRől léPésRe

 „KettŐ Az eGYBeN” 
DizÁJNGONDOLKODÁs 

WOrKsHOP Az AGiLis ÁtÁLLÁs
 KAtALizÁLÁsÁHOz

pROTOTÍpuS ELKéSzÍTéSE

A designgondolkodás következő fázisában az ötletek megelevenednek, 
azaz kézzel foghatóvá, értelmezhetőbbé válnak. Prototípusok készülnek el, 
kezdetleges megoldások, amiket be lehet mutatni a felhasználóknak és más 
szereplőknek is. A prototípusoknak sem kell tökéletesnek lenniük. A cél itt 
inkább az, hogy a gondolkodás, az elme fázisából már kilépve a valóságba, 
valamit alkossunk, és az alkotásunkat be tudjuk mutatni.

Prototípus lehet bármi, modellek, forgatókönyvek, rajzok, szituációk, stb. A 
prototípusok olcsón és gyorsan juttatják el a megoldásainkat, a problémák-
ra hozott ötleteinket a következő fázis küszöbére.

VISSzATéRNI A fORRÁSHOz – MEGOLDÁSOK TESzTELéSE

A készített prototípust tesztelni szükséges, annak érdekében, hogy visszajel-
zést kapjunk a felhasználóinktól. A kézzel fogható megoldásunk talán nem 
lett megfelelő, sőt, a tesztelés alatt akár az is kiderülhet, hogy a kezdetektől 
fogva rossz irányból közelítettünk a probléma felé. A tesztelés lehetővé teszi, 
hogy tökéletesítsük a megoldást, és valóban olyan végeredményt hozzunk 
létre, amely a felhasználói igényekre reagál.

A tesztelés és prototípusok gyártásának fázisai éppen ezért addig váltakoz-
nak, addig ismétlődnek, amíg el nem jutunk a tökéleteshez. Ez a folyamat a 
finomításon túl szolgálhat további tanulásra is, hiszen a felhasználói reakci-
ók még mélyebb megértést szolgálnak a felhasználóinkról.

https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-transzformacio/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-transzformacio/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-transzformacio/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-transzformacio/
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otto scharmer, az U vezetéselmélet megalapozója szerint a legfőbb titok, a legelső és 
kihagyhatatlan lépés, hogy le kell lassulni, és meg kell nyílni a megértéshez. Ha egy vezető 
nincsen tudatában annak, hogy mi és hogyan zajlik körülötte, nem fogja tudni a legmegfele-
lőbb döntéseket meghozni a legmegfelelőbb eredmények elérése érdekében. 

A hatékony vezetés alapja, hogy a vezető tisztában van azzal, hogy a rábízott csoportnak 
milyen hozzáállása van és ebből következően hogyan reagál egy-egy adott helyzetre. Ehhez 
viszont a jelenlét, a meghallgatás és a figyelem sajátos formájára van szükség. 

1. LetöLtés

Mottója: „Ó, igen! Tudom!”

Amikor úgy figyel valamire, hogy a saját elvárásai és ismeretei szerinti megerősítéseket 
keresi mindabban, amit hall, az egyfajta „letöltős” meghallgatás. Ilyen helyzetekben minden, 
amit meghall, alátámasztja az ön addigi ismereteit és tapasztalásait. 

2. Tényszerű figyelem

Mottója: „Ó, nézzenek oda! Nahát!”

Ez a fajta figyelem úgy indul, hogy kikapcsolja a belső elvárások és ítélkezések hangját, és 
arra koncentrál, ami éppen akkor, ott megjelenik előtte az adott helyzetben. A konkrét ada-
tokra fókuszál, ezen belül is az újszerű vagy éppen zavaró tényekre. 

Azt is meghallja, ami különbözik attól, amit eddig tudott, ahogyan eddig ismerte. Milyen 
nagyszerű! Megfogalmazza a kérdéseit, és aztán figyelemmel teli várakozással meghallgat-
ja mindazt, ami válaszként érkezik önhöz.

3. együTTérző figyelem

Mottója: „Ó, igen! Pontosan tudom, mit érez!”

A meghallgatás egy mélyebb, következő szintje az együttérző, empatikus figyelem. Az ada-
tok, számok, tények szintjéről elmozdulunk egy élő és állandó változásban lévő én-szintre. 

Teljes figyelemmel és jelenléttel adózunk a másik személy vagy a csoport felé, érzékelve azt 
a tágabb dimenziót, amelyben a meghallgatás megszületik. 

Ennek az előfeltétele, hogy megnyissuk a szívünket, vagyis elengedjük félelmeinket, elvárásainkat és véde-
kező mechanizmusainkat és jelen legyünk a pillanatban. Csak így van lehetőség arra, hogy megtapasztal-
hassuk, mit érezhet a másik velünk szemben, milyen érzelem van jelen a csoportban. 

Csak így van lehetőség arra, hogy a belső világok összekapcsolódjanak. Amikor viszont ez megtörténik, 
a kapcsolatok egy új szintjét fedezhetjük fel, amelyben kitágul a világ, és ráérezhetünk arra, hogy mások 
hogyan látják és érzékelik az életet, a dolgokat, az adott helyzetet.

4. TeremTő figyelem

Mottója: „Nem tudom szavakban kifejezni, amit tapasztalok. a világ lelassult. Csend van és jelenlét, 
amelyben sokkal inkább érzem valódi önmagam. Valami nálamnál sokkal hatalmasabbhoz kapcsoló-
dom.”

A meghallgatásnak ez a szintje egy mélyebb és egyben tágasabb dimenziójába vezet a létezésnek, ahon-
nan minden ered. Ez egy „teremtő figyelem”, azaz a lehetséges jövők forrásából származó figyelem. Ide 
eljutni nemcsak nyitott szívre, de nyitott szándékra is szükség van. 

Ekkor már nem a külvilágra figyelünk, nem keresünk semmit onnan. Nem hangolódunk senki másra. Egy 
megszentelt helyen vagyunk, egyfajta „kegyelmi” állapotban. A tudás és létezés legmélyebb forrásához való 
kapcsolódás ez, beleértve a lehetséges legmegfelelőbb jövőt és legmagasabb szintű önmagunkat.

Amikor ebből a tágabb tudatállapotból teremtünk, biztosak lehetünk benne, hogy a lehető legjobb döntést 
és útmutatást hozzuk el minden érintett fél javára. A konfliktushelyzetek átértékelődnek, a közösségi tudat 
átalakul, és a jövő lehetséges forgatókönyvei közül a legmegfelelőbb kel életre.

mások meghallgaTásának  
és megérTésének szinTjei

»» forrás: http://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries

http://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries
http://www.ottoscharmer.com/publications/executive-summaries
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Az Y generáció (24 és 38 év között) karrierrel kapcsolatos aspiráci-
ói változatosak. Azok közül, akik alkalmazottként dolgoznak, sokan 
már vezetői pozícióban vannak. Vágynak egy magas presztízsű cég-
nél való munkára, fontos számukra a karrier, és különösen a magas fi-
zetés. 

Mások szívesen választanak alternatív munkát (pl. szerződéses  
munka) a hagyományos helyett. Egyre többen ún. portfóliókarrierben 
gondolkodnak, amit más néven párhuzamos karriernek nevezünk. 

Azt jelenti, hogy többféle részmunkaidős munkát végzünk párhuza-
mosan, vagy több rövid ideig tartó megbízásunk van egymás után, 
ahelyett, hogy egy adott cégnél teljes munkaidőben dolgoznánk, mint 
ahogyan azt hagyományosan tesszük.

Egy tanulmány kimutatta, hogy 2020-ra az egyéni vállalkozások  
száma meg fog háromszorozódni, és ebben a millenniumiaknak jelen-
tős szerepe van. A tanulmány szerint az USA-ban 2020-ra az egyéni  
vállalkozók 42%-át az Y generáció teszi ki. 

Az Y generáCIó 
kArrIerAspIráCIóI

1. trenD: Az alternatív munka inkább a férfiakat vonzza

A Deloitte kutatásai szerint a Y generációs alternatív munkavál-
lalók között egy kicsivel nagyobb a férfiak aránya. Ez a különb-
ség az idő haladtával egyre növekszik: 2003-ban csak 52% volt, 
2015-re viszont ez a szám 60%-ra nőtt. 

Ennek egyik oka az lehet, hogy a millenniumi nők nagyobb 
számban tanulnak tovább a felsőoktatásban, és ilyenkor közülük 
sokan elhagyják a (hagyományos vagy alternatív) munkaerőpi-
acot. A millenniumi alternatív munkavállalók között több a diplo-
más nő, mint a férfi.

A kutatásban megkérdezett, alternatív módon foglalkoztatott 
millenniumiak közel 55%-a (még) nem fejezte be felsőfokú ta-
nulmányait. Sok millenniumi dönt úgy, hogy meghosszabbítja a 
főiskolás, egyetemi éveket, miközben munkát is vállal. 

2. trenD: A háztartások bevételének egyre nagyobb százalékát 
teszi ki a millenniumiak alternatív munkákból szerzett jövedelme

A vizsgált Y generációsok körében a 2007–2008-as években 
meredeken nőtt az alternatív foglalkoztatottság, ami feltehetően 
a gazdasági recessziónak tulajdonítható. Az Y generáció közel 

Hat alternatív 
munkavállalási trend 

»»

https://vezetofejlesztes.hu/portfoliokarrier/
https://vezetofejlesztes.hu/y-generacios-alternativ-munkavallalok/
https://vezetofejlesztes.hu/y-generacios-alternativ-munkavallalok/
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6. trenD: A Y generációs alternatív munkavállalók hajlamosabbak megszegni a szabályokat, 
ugyanakkor keményebben dolgoznak, és kevésbé befolyásolják őket negatívan az érzelmeik, gondo-
lataik és a külső történések

A Deloitte kutatásában személyiségtulajdonságokat is vizsgáltak: az Y generáció hitrendszerét, el-
várásait, attitűdjeit, hozzáállását mérték fel kérdőívek segítségével. 

az eredmények szerint az y generációs alternatív munkavállalók megbízhatóbbnak, fegyelme-
zettebbnek, lelkesebbnek, extrovertáltabbnak és az új tapasztalatokra nyitottabbnak tartják 
magukat, mint az általános millenniumi populáció. 

Az olyan kérdésekben is, mint például: „Nem áll szándékomban minden apró szabályt követni”, az 
alternatív munkavállalók magasabb pontszámot értek el. Ennek eredményeképp vonzóbbnak talál-
ják a vállalkozói létformát, mint a millenniumiak általában.

konklúzIókw

Az alternatív munkavállalók száma várhatóan évről évre nőni fog a jövőben is. A vállalati vezetők-
nek, ahhoz, hogy tehetséges, jó munkaerőt találjanak, túl kell látniuk a hagyományos önéletrajzokon 
és vállalati foglalkoztatási módokon. 

Például, ha nagyon ragaszkodnak bizonyos kiválasztási kritériumokhoz, pl. legyen a jelentkezőnek 
diplomája, akkor sok értékes és tehetséges munkavállalótól eshetnek el, akik egy konkrét szakterü-
leten vagy szakmában nagy jártassággal rendelkeznek.

A humánerőforrás-szakemberek előtt nagy kihívás a 21. századi új karrierutak kialakítása. A         
Deloitte globális humán tőke trend kutatás eredményei szerint ez a harmadik legfontosabb trend, 
a megkérdezett vezetők 84%-a tartotta ezt nagyon fontosnak vagy fontosnak. És mindössze 37 
százalékuk értékelte úgy, hogy vállalatuk készen áll ennek a kihívásnak a kezelésére.

források: Deloitte Insights – Decoding millennials in the gig economy 
2018 global human Capital trends

3. trenD: A legtöbb alternatív módon foglalkoztatott millenniumi kevesebbet keres, 
mint a hagyományosan teljes munkaidőben foglalkoztatott társaik

A vállalatok a munkaerőköltség 30%-át megspórolhatják, ha szerződéssel alkalmaz-
nak valakit teljes állásban való foglalkoztatás helyett. Sajnos az alternatív munkaerőt 
gyakran a vállalati költségcsökkentés egyik módjának tartják a szervezetek. 

Sok vállalat érzi úgy, hogy az alternatív munkaerő nem nyújtja ugyanazt a minőségű 
munkát, mint a hagyományos, alkalmazotti státuszú dolgozók. 

ugyanakkor az alternatív módon foglalkoztatottak is hátrányban érzik magukat, ha 
nincsenek a piacnak megfelelően megfizetve. Hiszen ők nem részesülnek mindazok-
ból a hosszú távon ösztönző, motiváló juttatásokból, amiket a teljes állásban foglal-
koztatott alkalmazottak megkapnak.  
 
4. trenD: Az Y generációs alternatív munkavállalók gyakran kapnak anyagi támo-
gatást a háztartásukban élő más személytől

Megvizsgálták, kivel élnek egy háztartásban a millenniumiak. Kevésbé jellemző, 
hogy egyedül vagy a szüleikkel élnek (megj. külföldi, nem magyar kutatásról van szó).  
A legtöbben partnerükkel, élettársukkal laknak egy háztartásban, vagy albérletben 
szobatársakkal.

21 éves korukban a millenniumiak (az általános és az alternatív csoport tagjai egya-
ránt) jövedelme a háztartás teljes bevételének 20%-át teszi ki. 

Később ez a szám az általános millenniumi populáció esetében meredekebben nő, 
mint az alternatív módon foglalkoztatott millenniumiaknál. 33 éves korban az előbbi 
a háztartás teljes bevételének 57%-át keresi meg havonta, míg az utóbbi csak 51%-
át.

5. trenD: Az Y generációs alternatív munkavállalók legnagyobb valószínűséggel  
kreatív területeken, szellemi professzionális munkakörökben és az építőiparban talál-
nak munkát.

Az összegyűjtött adatok alapján a legtöbb alternatív módon foglalkoztatott három jól 
körülhatárolható kategóriában talál munkát:  

1. kreatív területek: művész, dizájner, PR-os, szövegíró, fotós, szerkesztő

2. szellemi professzionális munkakörök: általános adminisztráció, HR, IT, ingatlanme-
nedzsment

3. építőipar: építőipari munkák, karbantartó, épületüzemeltetés, javító-szerelő mun-
kakörök, kertészet.

Hat alternatív  
munkavállalási trend »»
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https://vezetofejlesztes.hu/y-generacios-alternativ-munkavallalok/
https://vezetofejlesztes.hu/karrierut-uj-iranyai/
https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/4569_Decoding-millennials/DI_Decoding-millennials.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/at/Documents/human-capital/at-2018-deloitte-human-capital-trends.pdf


Copyright © 2018. Minden jog fenntartva
A képek Creative Commons licence alapján szerzői jog mentesek! Borítókép forrása: Pixabay.

A Vezetés & Karrier Magazin szöveges elemeinek részben vagy egészben történő felhasználása, bármely formában vagy 
eszközzel történő sokszorosítása, beleértve az adatrendszerekben való tárolást, internetes közlést, nyilvános előadást, 
hangoskönyvvé alakítást vagy fordítást, csak a szerző előzetes, írásos engedélyével lehetséges.

Vezetés & karrier Magazin
2018. / IV. negyedév

Cikkeimet itt olvashatja:
WWW.VezetOfeJLesztes.Hu

WWW.KArrierVALtAs.Hu
WWW.szAKmAiONeLetrAJz.Hu

WWW.ALLAsiNterJutecHNiKA.Hu 

Vezetői klub

SzerkeSztő: kránitz Éva, vezetőfejleSztÉSi ÉS k arrierváltáS-tanácSadó

telefon: +36 70 6363 538

ÖrÖmmel fogadom a vÉlemÉnyÉt ÉS javaSlatait a vezetÉS & k arrier magazinnal

k apcSolatban a krAnItz.eVA@Vezetofejlesztes.hU e-mail címre. 

https://vezetofejlesztes.hu/
https://karriervaltas.hu/
https://szakmaioneletrajz.hu/
https://allasinterjutechnika.hu/
https://vezetofejlesztes.hu/vezetoi-klub/
mailto:kranitz.eva%40vezetofejlesztes.hu?subject=

