
Vezetés Karrier&Olyan vezetői kultúra kialakításához szeretnék 
hozzájárulni, ahol a vezetők tudatosak abban, 
amit teremtenek és támogatják munkatársaikat 
abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget 
találjanak a munkájukban.
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Y generáció motiválása
 
Elköteleződés – avagy a valahová tar-
tozás ereje
Építsen az Y generáció erősségeire!
Támogassa munkavállalói együtt-
működését
Szervezzen mentorálási programokat
Adjon teret a fejlődésnek

deloitte Humán  
Tőke Trend  
2019 felmérés
Közösségi vállalkozás
A 10 legfőbb emberierőforrás-trend 
A szervezet és a HR jövője

agilis szervezeti  
átalakulás
Miért sikeres az agilis szervezeti 
forma?

Az agilis szervezeti modell 
kialakításának szempontjai

     

     az agilis átállás útjai
Az agilis transzformáció lépései
Felső vezetői elköteleződés
Az agilis szervezeti modell 
tervrajza

2019. / II.  negyedév

13 agIlIs csapaTok fejlődésének 
támogatása

09  felső vezeTőI elköTeleződés

deloitte 
humán tőke 

trendek 2019

https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
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Lorem Ipsum

                               

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.

Több ügyfelem elkezdte keresni a módját annak, miként tudják 
agilisabbá tenni csapataikat, szervezetüket. Ez engem is arra inspirál, 
hogy még többet írjak a témáról és kutassam azokat a legjobb 
gyakorlatokat, amelyek eredményesebbé teszik azokat, akik ezt az új 
utat választják.

Nyitott vagyok a legújabb trendekre, módszerekre és új gondolkodási 
módokra, és szívesen közvetítem a tudást, amelynek egyik eszköze a 
Vezetés & Karrier Magazin.

Az agilis szervezetek térnyerése megállíthatatlan, a kedvező hatások 
felismerésének köszönhetően. Az agilis átalakulás azonban a legtöbb 
esetben nem könnyű út. 

Nem mindegy, hogy milyen meglévő szervezeti struktúrából váltanak 
agilis szervezetté. Különböző utakon lehet ugyanis megközelíteni 
az agilis szervezeti transzformációt. Ebben a számban ezek közül 
ismerheti meg a legfontosabbakat, olyan vállalatok tapasztalatai 
alapján, amelyek már ezt az utat járják. 

a közösségi vállalat koncepciója vezeti az idén is a deloitte Humán 
Tőke trendet. Készítettem egy összefoglalót a tíz trendről, amelynek 
segítségével gyorsan átlátja a felmérés főbb irányvonalait. 

Ha szeretne többet tudni a szervezeti agilitásról, akkor látogasson el a 
vezetői blogomra, ahol sokat írok a témáról.

Kránitz Éva, vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó

agilis szervezeti 
átalakulás útjai 

a közösségi vállalat az a szervezet, amely a 
profit termelése és a bevétel növekedése 

mellett a környezete, azaz a vele kapcsolatban
 állók érdekeit is tiszteletben tartja és támogatja. 

Ma egy vállalat megítélése nagyban függ attól is, 
hogy milyen a viszonya a munkatársaival, 

a vevőivel és az üzleti partnereivel, 
milyen hatást gyakorol a tágabb értelemben 

vett környezetére és a társadalomra, amelyben 
működik.

Mit nevezünk 
közösségi vállalatnak?

https://vezetofejlesztes.hu/category/vezetoi/
https://vezetofejlesztes.hu/kozossegi-vallalatok/
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MIkénT alakÍTHaTÓ kI a szeRvezeTI szInTŰ 

agilitás?
agIlIs felső vezeTés -InspIRÁcIÓs WoRksHop

Szervezeti agilitás kialakítását segítő program 
felső vezetők számára

 

ahogy a cégek egyre inkább szembesülnek a gyorsuló világ komplexitásával, kez-
denek rájönni arra, hogy nem a múltat kell elemezni és előre jelezni a jövőt, hanem 
sokkal inkább a jelenben kell lenni és agilisan reagálni arra, amivel találkozunk.

a Mckinsey negyedéves kutatási felmérése szerint szerint, amely 2500 üzleti 
vezetőt kérdezett meg, a válaszadók háromnegyede jelezte, hogy a szervezeti agi-
litás a top három prioritás között szerepel a megvalósítandó célok közt. Több mint 
40%-uk már bele is kezdett az agilis átalakításba.

MiÉrT siKErEs az agilis szErVEzETi forMa?

ahhoz, hogy minél jobban megértse, miért is olyan sikeres ennek a szervezeti for-
mának a térnyerése, a legjobb kiindulópont, ha meglátja a különbséget egy hagyo-
mányos és egy agilis szervezet között. 

A hagyományos szervezetre jellemző, hogy statikus és hierarchikus, ahol a döntési 
folyamatok felülről lefelé, a hierarchia mentén történnek. 

egy agilis szervezet lényege ennek épp az ellenkezője, vagyis különböző csapatok 
hálózatából áll, melyek gyors tanulási és döntési folyamatok mentén működnek 
egymással együtt. A közös jövőkép és célok mindenki számára teljesen világosak. 

az agilis szervezet egyesíti a gyorsaságot és rugalmasságot a hagyományos szer-
vezetek néhány jellemzőjével, a stabilitással és hatékonysággal. Ez a legfőbb és 
legversenyképesebb jellemzője.

az agilis szErVEzETi ModEll KialaKíTásáNaK szEMpoNTjai

ahhoz, hogy az átalakulás egy hagyományos szervezeti formából agilis szervezeti 
formába sikeres legyen, két fő szempontot érdemes figyelembe venni. Az új modell 
kialakításának teljes körűnek kell lennie, és ismétlődő lépésekből kell állnia. 

az átállásnak ki kell terjednie a stratégiára, a szervezeti felépítésre, az emberekre, a 
folyamatokra és technológiákra. az iteráció pedig azért lényeges, mert nem lehet 
mindent előre eltervezni. Újra és újra vissza kell térni és áttekinteni, hogy úgy mű-
ködnek-e a dolgok, ahogyan szeretnénk.

                              agilis szervezeti 
átalakulás

https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/how-to-create-an-agile-organization
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Az AgIlIS  
átálláS útjAI
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Az agilis szervezeti működés kialakításának többféle útja is létezik. Vannak, akik 
eleve agilis formában jöttek létre. Ők legfőképpen az informatikai szektorban 
jellemzőek, kevés kivétel fordul elő más iparágban.

HÁRoM fő IRÁnya van az agIlIs ÁTÁllÁsnak: 

• lépésről lépésre: a leggyakrabban választott, óvatos megközelítésmód. 
Az agilis átállás ugyanis a legtöbb felső vezetőnek ugrás az ismeretlenbe. 
Nem véletlen tehát, hogy sokan több körben is tesztelik az agilis modellt.  
Akár 1-2 éves átfutási időt is jelenthet, amíg egy vállalat úgy dönt, hogy  
egy próbaprojektet szélesebb körben is bevezet a mindennapi  
gyakorlatába.

• egyszerre egyidőben: egy ritkábban választott verzió. Ebben az esetben 
a teljes szervezet nagyon gyorsan elköteleződik az agilitás mellett.  
A felső vezetők amellett döntenek, hogy az agilis átváltás folyamatát olyan 
gyorsan viszik keresztül, amennyire csak lehetséges. Bár ez esetben is 
jellemző az, hogy a változás folyamata több hullámban megy végbe.

• organikusan: alulról felfelé építkezve vezetik végig az agilitás bevezetését 
a szervezetben. Ez azt jelenti, hogy a felső vezetők meghatározzák azokat 
a fő irányokat, melyeket követni fognak. Majd megteszik mindazokat 
a konkrét lépéseket, melyek szükségesek az agilis szemléletre való 
átálláshoz és a vezetői kompetenciák elsajátításához.

»

»

»

az agIlIs TRanszfoRMÁcIÓ lépéseI

Bár az agilis szervezetté válás célja, megközelítésmódja és üteme más és más az 
egyes vállalatok körében, van néhány közös elem, amelyeket két nagy csoportra 
lehet bontani: 
•	 elköteleződés, tervezés, tesztelés 
•	 bővítés és az agilis csapatok fejlesztése, támogatása.

A legtöbb átalakulási folyamat úgy indul, hogy a felső vezetés megérti, hogy 
mit jelent a szervezeti agilitás, majd egyetértenek abban, hogy belevágnak a 
transzformációba.  

Ezt követi az átállási tervrajz felvázolása, amely kitér arra is, hogy – adott esetben – 
az agilitás milyen hozzáadott értéket teremthet. 

Majd agilis pilotprojekteket hoznak létre, amelyekkel tesztelik és fejlesztik az új agilis 
működési modellt. 

1. Felső vezetői elköteleződés
Az átalakulási folyamat sikerének alapja tehát a felső vezetői csapat szoros 
együttműködése és elköteleződése.

A legfőbb dolguk egy minimálisan működőképes agilis szervezeti modell 
létrehozása, lehetőleg minél előbb, amelynek az életképességét a gyakorlatban le 
lehet tesztelni.

Egy agilis szervezeti modell bevezetése enyhítheti a hagyományos szervezet 
kihívásait (pl. tisztázatlan felelősségi körök, lassú döntéshozás). De ennél azért 
sokkal többről van szó. 

Egy ügyvezető szerint: „sose fogtam volna bele az agilis transzformációba, 
ha csak arról lett volna szó, hogy néhány fájó problémát orvosoljunk. 
azért csináljuk, mert alapvető szervezeti változásokra van szükség, ha 
versenyképesek akarunk maradni a jövőben.”

Az agilis működésre való átállás sokkal több, mint egy új szervezeti ábra felvázolása. 
Tiszta jövőképre van szükség, és egy elképzelésre, ahogyan az új agilis szervezeti 
modell működni fog. 

https://vezetofejlesztes.hu/portfolio_item/agilis-felso-vezetes/
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Szervezeti felépítéS: Egy agilis szervezet felépítése 
nem a hagyományos szervezeti ábra típusú. Sokkal 
inkább egy sor kisebb egységnek, pl. csapatoknak a 
hálózatszerű együttműködése egy közös cél érdekében. 

2. Az Agilis szervezeti modell tervrAjzA

AgiliS cSApAtok: Az agilis csapatszerveződés alapja az 
elvégzendő feladat és az elvárt eredmény. 

végrehAjtáSi terv: Az agilis transzformáció 
tervezésének utolsó lépése egy olyan kivitelezési 
és ütemterv elkészítése, amely minimálisan 
tartalmazza az átfogó célokat, az elvégzendő 
feladatok felsorolását és az időbeli ütemezést.

gerincStruktúrA: Egy szervezet agilis működéséhez a  
hagyományos szervezeti struktúrát át kell alakítani, hogy  
támogatni tudja az új, megváltozott kereteket.értékteremtéS: A tervrajzkészítés első lépése annak 

meghatározása, hogy hol lehet értéket teremteni az iparágban.

Vezetés & Karrier10
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3. Agilis szervezeti modell 
tesztelése

A tesztfázis lényege, hogy lássuk, miként működik az agilis 
szervezeti modell mérhető üzleti eredményeken keresztül. 

Kezdetben elég lehet csak egy-egy csapat eredményessé-
gére fókuszálni.  azonban a legtöbb pilot több csapat ered-
ményességén keresztül méri a vállalati agilitásra való átállás 
hatásait.

Első lépésként meg kell határozni, hogy mi a célja az agilis 
pilotnak. Ezt követi a csapaton belüli szerepkörök megha-
tározása és az elvárt eredmények tisztázása. Ezenkívül szó 
lehet még a csapattagok kiválasztásáról, a munkakörnyezet 
kialakításáról és az erőforrások biztosításáról. 

Majd mindazok részére, akik a pilotban részt vesznek, egy 
„forgatókönyvben” le kell fektetni az együttműködés fő irány-
elveit, amely a kommunikáció alapja lesz.

4. Bővítés 
Az agilis szervezet bővítéséhez az szükséges, hogy több 
agilis csapatot hozzunk létre. 

A bővülés sebességét az határozza meg, hogy mit és hogyan 
szeretnénk elérni. Illetve, milyen mértékű és szintű támoga-
tást kapnak az agilis csapatok. 

5. Agilis csApAtok Fejlődésének támogAtásA

Az agilis transzformáció alapvetése, hogy lehetetlen mindent előre tudni és ahhoz mérten ter-
vezni. Ezért a legjobb megoldás, ha tesszük, amit kell, és folyamatosan módosítunk, ha nem 
kívánt eredményt kapunk. 

Nem kis feladat a pilottesztelések alapján fejleszteni a szervezetet. Ez a másik sarkalatos 
pontja egy sikeres agilis szervezetté válásnak. sokan itt buknak el. 

A tanulási tapasztalatok ismétlődő visszacsatolása biztosítja az agilis szervezet bevezetésé-
nek folyamatos finomítását és a szükséges kompetenciákkal és erőforrásokkal való ellátását. 

Mindehhez időre és türelemre van szükség. Másrészről, példamutatásra a kulcsfontosságú 
szerepeket ellátók részéről. Az ő hozzáállásukon és viselkedésükön ugyanis nagyon sok mú-
lik.
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2019-ben egyre intenzívebben érezhető problémák sora okoz kihívást a szervezeteknek, 
mint például a technológia térnyerése, a foglalkoztatottság, az elöregedő társadalom és az 
egyenlőtlenségek.

közösségi vállAlAt
a közösségi vállalat kifejezéssel már 2018-ban megismerkedhettünk. olyan szervezetet jelent, 
amely a profit termelése és a bevétel növekedése mellett a környezete, azaz a vele kapcsolatban 
állók érdekeit is tiszteletben tartja és támogatja.

2019-ben erre még nagyobb szükség mutatkozik, hiszen a fent említett problémák égetővé 
váltak. Mindez arra ösztönzi a cégeket, hogy küldetésükön és emberbarát megközelítésükön 
túl tanulják meg, hogyan kell egy ilyen közösségi szervezetet irányítani. És hogyan kell 
újraszerveződniük annak érdekében, hogy megtartsák az emberi fókuszt.

deloitte humán tőke trend 
2019 Felmérés
A kutatás 119 ország közel 10 000 üzleti szereplőjét kérdezte

közösségi vállAlkozás 5 Fő AlApelve és Azok jelentései

Célok és értelem A szervezet a munkatársai számára értelmes célokat tűz ki. A 
profit megszerzésén túl hasznos értéket teremt a dolgozói, az 
ügyfelei és a társadalom számára egyaránt.

Etikus és fair magatartás az adatokat, információkat és a technológiákat etikus, fair és 
megbízható módon használják. olyan munka- és szerepköröket 
hoznak létre, amelyek figyelemmel kísérik a korrekt döntéshozást.

Növekedés és lelkesedés a cég úgy határozza meg a küldetését, a munkaköröket és a fel-
adatokat, hogy azok támogatják a dolgozók érdeklődését, szemé-
lyes fejlődését, miközben megengedik számukra, hogy belevigyék 
egyéniségük egy részét is a munkába.

Együttműködés és  
személyes kapcsolatok

Csapatmunkában gondolkodnak, előtérbe helyezik a személyes 
kapcsolatok kialakítását. Túllépnek a digitális világon az emberi 
kapcsolatok erősítésével. 

átláthatóság és nyitottság az információkat nyíltan megosztják. Megbeszélik a problémákat, 
és a hibákat csak kihívásként kezelik. A vezetés bőségszemlélettel 
irányítja a szervezetet.

A közösségi vállAlAt vezetése 

Amikor ügyvezetőket kértek arra, hogy értékeljék, mi a siker legfontosabb tényezője 2019-ben, a legelső 
helyen a cégük társadalomra való hatása szerepelt, beleértve a bevételek elosztásának egyenlőtlenségét, 
a kulturális sokszínűséget és a környezeti hatást is. 

S bár az ügyvezetők felismerték, hogy ez jelentős probléma, nem tudták még megoldani. A 
közösségi vállalat vezetése ugyanis nem egyenlő a pR célú társadalmi felelősségvállalással (Csr 
tevékenységgel). Sem a közösségi programokban való részvétellel, vagy a közösségi küldetéstudat 
megfogalmazásával, amelyeknek persze megvan a maguk szerepe. 

A közösségi vállalat vezetőjének tudomásul kell vennie, hogy míg a vállalkozásnak megtérülést, de inkább 
profitot kell termelnie, hiszen el kell számolni a részvényesek felé is, egyúttal javítaniuk, fejleszteniük kell a 
dolgozóik, az ügyfeleik és azoknak a közösségeknek a helyzetét is, amelyben élnek. 

a mai világban, a jelen társadalmi problémákkal, ennek a megvalósítása az üzleti szervezetek vezetésének 
széles körű újraértelmezését igényli.

A 10 legFőBB emBerierőForrás-trend 

A munkaerő jövője
AlTErNATíV MuNKAErŐ AlKAlMAzáSA:   Az elmúlt években alakult ki ez az elnevezés a szerződéses, a 
szabadúszó és a projektalapon dolgozókra. Ma már ők alkotják a munkavállalói szegmens döntő részét. 
Ezért a vállalkozásoknak meg kell tanulniuk stratégiailag beilleszteni terveikbe és rugalmasan alkalmazni 
őket. 

szupErMuNKaKÖrÖK lÉTrEHozása:   A legtöbb szervezet növeli, vagy jelentősen növeli a mesterséges 
intelligencia, a gépi tanulás alkalmazását és a robotokkal történő automatizálást az elkövetkező három év-
ben. gyakorlatilag ez minden munkakört érint, át kell alakítani a munkaköröket, meg kell találni az emberi 
munka helyét. 

a szupermunkakör több hagyományos munkakör összevonását jelenti, amelyben az emberek 
hatékonysága javul a technológiák használatával.

VEzETŐfEjlESzTéS:  A 21. század vezetője teljesen új kihívásokkal néz szembe, gondolja a megkérde-
zettek 80%-a. A vezetőképzés soha nem volt ennyire fontos, mint ma, mivel a vezetőknek új, különleges 
igényeknek kell megfelelniük.

A vezetőknek új kompetenciákat kell fejleszteniük, amelyekkel képessé válnak a változások végigvitelére. A 
komplex világ és az abból fakadó bizonytalanság nem egyértelmű az információk kezelése szempontjából, 
a digitális világ új vívmányainak, a gépi tanulásnak és a mesterséges intelligenciának a befogadására.

https://vezetofejlesztes.hu/kozossegi-vallalatok/
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a szervezet jövője 
ÉrTElMEs MuNKaVÉgzÉs: az idei év legnagyobb kihívásai közt szerepel –  
a válaszadók 84%-a szerint fontos – a munkavállalói élmény javítása. 

A munkaadók, a vezetők felelőssége és nagy lehetősége is, hogy  
a munkavállalók igényei szerint úgy alakítsák a munkaköröket, hogy az ne csak a 
szervezetnek, de a munkatársaknak és a tágabb környezetnek is hasznára váljon.  

CsapaTMuNKa fóKusz: a szervezet teljesítménye csapatsport. a szervezetek 
31%-a már főként csapatalapú, 65%-a még többnyire hierarchikus, de már vannak 
keresztfunkcionális csoportjaik. 

a változás tehát elindult. a legtöbb szervezet azonban még nem igazította  
a csapatalapú működéshez a vezetést, a munkaköröket és a javadalmazást. 

A vezetőknek komoly kihívást okoz a csapatmunkára való átállás és az, hogy miként 
tudnak a csapatok egymással együttműködni.

jAVADAlMAzáS ÚjrAgoNDoláSA: a válaszadók 11%-ánál a javadalmazás már 
összhangba került a szervezeti célok elérésével. 

23% azonban nem tudja, hogy a munkatársai számára mi jelent igazán értéket, és 
hogyan lehet a javadalmazást az agilis szervezeti működéssel összehangolni.

a HR jövője

TEHETsÉgEK VoNzása: a válaszadók 70%-a szerint ez hatalmas kihívás. a kompetens 
tehetségek elérése ugyanis sokkal több erőfeszítést igényel, mint a korábban végzett 
akvizíció. a Hr-tevékenység is nehezebb feladat, mint valaha is volt. 

Alapvetően három megoldást látnak a cégek: az alternatív munkaerő foglalkoztatását, 
belső erőforrás mobilizálását és a technológia alkalmazását a kiválasztásban.

Új TANuláSI, fEjlESzTéSI MóDoK: „Az élet a tanítómester” a 2019-es év első számú 
trendje. a válaszadók 86%-a jelezte annak szükségességét, hogy változtatniuk kell a 
tanulási, fejlesztési módokon. 

az intenzíven változó munkakörökhöz egyre több és újabb kompetenciára van 
szükség. Kívülről azonban nehezen találnak új munkaerőt, tehát a munkatársak 
fejlesztését belülről kell megoldani. 

a tanulási folyamat átalakul. Egyre jobban integrálódik a munkával, egyre 
személyesebb lesz, és egyre inkább élethosszan tartó folyamattá válik. 

Ehhez olyan kultúra és ösztönzők kellenek, amelyek az embereket folyamatos 
tanulásra, önfejlesztésre motiválják. 

Belső moBilitás: A szervezetek egyre inkább globalizálódnak, a verseny pedig hatalmas a munkaerőpiacon 
a tehetségekért. Ezért egyre kritikusabb, hogy cégen belül kineveljék és megtartsák a képzett dolgozókat. 
Egyre kisebb lesz annak az esélye, hogy speciális igényeiknek megfelelő munkatársakat találnak kívülről. A 
munkatársak (nemcsak a vezetőket, hanem az alsó szinteken dolgozókat is beleértve) cégen belüli mozgásának 
lehetővé tétele – funkciók, munkakörök, projektek és földrajzi pontok közt – új szabályozást igényel.

hr-Felhő: A szervezetek sokat költötek az adatvezérelt, jól kereshető Hr-felhők kialakítására. Ez azonban 
csak az alapja annak, hogy az automatizáció, a mesterséges intelligencia és a további új platformok jól együtt 
tudjanak működni a meglévő rendszerekkel.
a szervezetek olyan megoldásokat keresnek, amelyek támogatják az innovációt, növelik a munkatársak 
hatékonyságát, és mindezt alacsonyabb költséggel.

Deloitte Human Tőke Trend
2019

https://vezetofejlesztes.hu/deloitte-human-toke-trend-2019/
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10 Trend
fonTossági sorrendben
fontosság szerint összefoglalva (nagyon fontos és fontos kategóriák együttese) az alábbiak  
a Deloitte Humán Tőke Trend felmérés 2019 legfőbb irányvonalai:

1.  
Új tAnulási,  

Fejlesztési módok (86%)

6.  
tehetségek céghez vonzásA (70%) 

2.  
értelmes munkAvégzés  

(84%) 
8.  

szupermunkAkörök  
létrehozásA (66%) 

3. 
vezetőFejlesztés (80%)

9.  
csApAtmunkA (65%) 

4.  
Belső moBilitás (76%) 

10.  
AlternAtív munkAerő 

AlkAlmAzásA (41%)

5.  
hr-Felhő (74%) 

7.  
jAvAdAlmAzás ÚjrAgondolásA 

(69%)

https://vezetofejlesztes.hu/
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Tudta, hogy egyes statisztikák szerint 5 éven belül az y generáció tagjai alkotják majd a munkavállalók 
hányadának több mint a felét? 

számtalan az Y generációról szóló tanulmány jelent meg, melyek révén kicsit közelebb kerülhetünk 
hozzájuk, jobban megismerhetjük világukat.

A munka szempontjából talán az a legjellemzőbb rájuk, hogy kevésbé lehet őket a hagyományos juttatási 
rendszerekkel motiválni. Vagyis új utakat kell találnunk az ösztönzésükre. 

Ehhez pedig ismernünk kell a hozzáállásukat a munka világához. 

Tudta, hogy az y generáció:

• sokkal inkább előnyben részesíti az olyan munkahelyeket, amelyek figyelmet fordítanak a felelős 
társadalmi szerepvállalásra,

• fontos számukra a rugalmas munkavégzés, és
• szeretnek mindig újat tanulni, a folyamatos fejlődési lehetőség számukra kívánatos kihívás?

Hogyan építheti be mindezt a saját vezetői motivációs rendszerébe? Hogyan tudja erősíteni kapcsolatát 
az Y generációs munkatársaival? 

a továbbiakban bemutatok önnek néhány hatékony módot erre. 

elköteleződés – avagy a valahová tartozás ereje

Az Y-generáció munkához való hozzáállása teljesen eltérő az idősebb nemzedékétől. Ahogyan változtak 
a munkaviszonyok, úgy változott a karrierhez fűződő értékrend is. 

Számukra nem a „ledolgozom a munkaidőmet, és kész”, vagy a „nyugdíjig már kibírom” felállás a nyerő. 
Ha nem találnak értelmet a munkájukban, vagy nem érzik, hogy miért legyenek hűségesek az adott 
vállalathoz, könnyen továbbállhatnak. 

Mire érdemes tehát fokozottabban odafigyelni az y- generáció esetében?
• Kapnak-e elég önállóságot a munkájukban? 
• Elismerik-e őket?
• Van-e fejlődési lehetőségük?
• Van-e bármilyen befolyásuk a szervezetre, amelyben dolgoznak?
• Van bármilyen személyesebb kapcsolatuk a szervezettel, amelyben dolgoznak?

Szeretné tudni, hogyan 
motiválja Y generációs 
munkatársait?

ÉpíTsen Az Y generáció 
erőssÉgeire!
Az egyik legjobb módja az elköteleződésük megerősítésének az is, ha személyes figyelmet 
szán rájuk, azaz nem „egy a csapatból” módon kezeli őket. Például a célok kitűzésénél és a 
teljesítményük értékelésénél feltérképezheti, hogyan szeretnek a leginkább dolgozni. Milyen 
juttatásokat és ösztönzőket értékelnek a leginkább? Mik a hosszú távú karriercéljaik? 

Az így megismert erősségeikre és preferenciáikra alapozott egyéni célok sokkal hatékonyabb 
munkavégzést eredményeznek. 

Ha rendszeresen elbeszélget velük a teljesítményükről, mindketten nyerhetnek belőle. 

Vezetőként pontos képet kap arról, hogyan teljesülnek munkatársa egyéni céljai, miközben segít 
rálátni arra, hogy munkájának milyen hatása van  
a vállalat eredményeire.

Ha szeretné minél tovább megtartani az Y generációt munkatársaiként, fontos, hogy vezetőként 
figyelmet fordítson az elköteleződésükre. 
gondolja át a kérdések alapján, vajon mennyire felel meg ezeknek az a munkaviszony, amelyben az 
ön irányítása alatt dolgoznak. fedezze fel, mi változik, ha figyel ezekre a részletekre és beépíti vezetői 
rendszerébe!

  Támogassa a munkahelyi együttműködést

Az Y generáció szeret csapatban, együttműködve dolgozni. Adjon 
lehetőséget rá nekik. 

Próbálja ki, hogy projektekben dolgozzanak. Sőt, akár projektvezetői 
pozícióban is. 

A projektmunkák önmagukban is erősítik a szervezeten belüli 
együttműködést. közelebb hozzák a különböző generációkat is 
egymáshoz. Csapatvezetőként pedig az Y generáció tagjai azt is 
megérezhetik, hogy számít rájuk, megbízik bennünk. Ez pedig az egyik 
legjobb ösztönző és megtartó erő. éljen vele ön is!

ajánlom, hogy fontolják meg valamilyen agilis projektmenedzsment 
módszer bevezetését, pl. scrum vagy designgondolkodás. 

https://vezetofejlesztes.hu/agilis-projektmenedzsment/
https://vezetofejlesztes.hu/agilis-projektmenedzsment/
https://vezetofejlesztes.hu/design-thinking/
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A mentorálási programok hatékonyan támogatják a különböző generációk közötti együttműkö-
dést. Szervezzen ilyen típusú programokat, ahol mentoráltként vagy mentorként minden jelent-
kező kipróbálhatja magát a különböző kompetenciák elsajátításában. 

Ne csak a hagyományos felállásban gondolkozzon, azaz az idősebbek mentorálják a fiatalokat. 
Az Y generáció azt gondolja magáról, hogy sok mindent tud, amit megoszthat másokkal is. És 
van is mit megosztania. Egyébként, szívesen meg is teszi ezt. Ráadásul sok idősebb munkatárs 
jelezte már vissza, hogy nagyon hasznosnak bizonyult mindaz, amit fiatalabb munkatársaktól 
átvettek, megtanultak. 

A tanulás nem korhoz kötött. Ha mindkét szerepben kipróbálhatják magukat, azaz tanulnak és 
tanítanak is, sokkal jobban megerősíti őket saját képességeikben. Emellett az egymással való 
– és akár generációk közötti – kapcsolatok is új szemponttal bővülnek. 

szeRvezzen MenToRÁlÁsI pRogRaMokaT

Az Y generáció szeret tanulni. A google és YouTube csatornákon nőt-
tek fel, tudásszomjuk szinte kielégíthetetlen. Újfent, építsen az erőssé-
geikre. 

Adjon lehetőséget rá, és biztassa őket, hogy bővítsék tudásukat és 
készségeiket. Képezhetik önállóan is magukat, de nyissa meg előttük 
a szakmai tanfolyamok, konferenciák és a coaching ajtaját is.

Tegye lehetővé, hogy tudjanak a szervezeten belüli karrierlehetősé-
gekről. Támogassa őket karriercéljaik elérésében.   

Az Y generáció szakmai támogatása kifizetődő önnek is, mint a veze-
tőjüknek. Mindenki szeretne elkötelezett, motivált és hűséges beosz-
tottakat a munkatársainak. Ez az ön hozzáállásán is múlik. 

Ha figyel rájuk, és tudja, mivel nyerheti meg őket, mindannyian jól 
járnak. Ön, az Y generációhoz tartozó beosztottai, és a szervezet is, 
amelyben dolgoznak. 

adjon teret a fejlődésnek, mutassa meg az 
elérhető karrierutakat

 

Köszönöm, hogy olvassa az írásomat. 
Ha tetszett, kövesse szakmai 

tevékenységemet, és ossza meg 
cikkeimet másokkal is, ha úgy érzi, hogy 

számukra is hasznos lehet.
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