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ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Bevezetés 

A Helyszíni tanulmány fókuszcsoportos interjúkon keresztül1 a 2019-HU01-KA202061224 számú “TransIT – 

Munkahelyi menedzsment képzési csomag az ipar 4.0-ra való áttéréshez” című ERASMUS + projekt keretében 

készült, az IO1-2 részeként: Helyszíni tanulmány fókuszcsoportos interjúk és közvélemény-kutatás / online 

kérdőívek segítségével.  

Ebben a dokumentumban megtalálhatók a fókuszcsoporttal kapcsolatos legfontosabb megállapítások és 

eredmények összefoglalói, valamint az összes interjú, amelyet a 6 ország projektpartnerei készítettek: Bulgária 

(17 személy), Görögország (15), Magyarország (24), Írország (17), Portugália (16) és Szlovénia (6), tehát 

mindösszesen 95 interjú.  

Figyelembe véve a COVID-19 státuszának nehézségeit Európában ebben a projektidőszakban, a távolságtartás 

szükségességét és a partnerség országaiban bevezetett korlátozó intézkedéseket, az összes interjú online 

felületen zajlott, lehetőség szerint egynél több képviselővel cégenként. 

A hangsúlyt a célcsoport szakembereinek (vezérigazgatók, pénzügyi igazgatók, középvezetők, i4.0 

projektmenedzserek /projektkoordinátorok, HR szakemberek/oktatók, tanácsadók, informatikai szakemberek 

és mérnökök) bevonására helyeztük. 

                                                           
 

1 A sablon megtalálható a komplett helyszíni tanulmány első mellékleteként. 
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A felmérés csak az interjúalanyok személyes véleményét vizsgálja. Célunk az volt, hogy országonként legalább 

15 képviselőt érjünk el, vagyis összesen 90-et. Végső soron a projekt ezen szakaszában összesen 95 

szakembert2, sikerült elérnünk, akik 4 csoportra különítve a vállalataikban betöltött jelenlegi pozíciójuk szintje 

alapján: felsővezetők (32), középvezetők (31), HR szakemberek (4) és szakértők (28) voltak. 

Az 50 vállalat, melyekben a fókuszcsoport képviselői tevékenykednek, eltérő diszciplínákat képviselt, de 

mindannyiuk a digitális forradalom miatt kialakult változásokkal és kihívásokkal néz szembe. E tekintetben 

nagyon szelektívek voltunk, mivel véleményünk szerint alapvető fontosságú olyan emberek kikérdezése, akik 

releváns gyakorlati hozzáértéssel rendelkeznek a témát illetően. 

Egyes vállalatok képviselői anonimitást kértek mind a vállalat, mind maguk számára, ezért az ő nevük nem kerül 

nyilvánosságra. Ez a kérés azért volt indokolt, mert így egyes résztvevők nyíltan beszélhettek a vállalat 

bensőséges problémáiról is. A vállalatok listája, mely tartalmazza azok tevékenységi területét, rövid 

ismertetőjük, valamint a vállalat kiterjedtségét, a komplett helyszíni tanulmány 3. mellékletében található. 

Mivel a partnerek célja egy szélesebb körű felmérés kivitelezése volt, a vállalatok elhelyezkedését tekintve a 

földrajzi lefedettség a bemutatott 6 ország 29 helyszínéből tevődik össze.  

A cégek megoszlása méretük és országuk szerint 50 vállalatot jelent, ezek közül 13 - mikro; 9 - kicsi; 11 - 

közepes méretű; és 17 – nagyvállalat volt. Országok szerinti megoszlása pedig: Bulgária - 6; Görögország - 12; 

Magyarország - 11; Írország - 8; Portugália - 8; és Szlovénia - 5. 

Az 50 vállalat 14 különböző iparághoz kapcsolódott, megoszlásuk a következő: Mezőgazdaság (1); 

Egyesületek/nem kormányzati szervezetek (4); Számítógépipar (10); Építőipar (1); Oktatás (5); Elektronika (1); 

Élelmiszeripar (3); Vendéglátóipar (1); Gyártás (8); Bányászat (1); Gyógyszeripar (2); K + F (2); Szolgáltató 

szektor (9); és Távközlés (2). 

Behatóbb elemzés céljából minden nemzetközi interjú megtalálható a projekt dokumentációjában. 

Az 1. kérdésre adott válaszok 

„Kérjük, szánjon néhány percet a kompetencia katalógus tanulmányozására. A dokumentum az i4.0-ra 

jellemző globális kihívásokból, valamint készségekből és kompetenciákból áll, amelyek kulcsszerepet 

                                                           
 

2 Az interjúalanyok foglalkozás szerinti listája megtalálható a komplett helyszíni tanulmány második mellékleteként.  
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játszanak ezen kihívások leküzdésében. - Ismerősnek / fontosnak tűnnek-e az Ön számára ezek a kihívások és 

kompetenciák a munkatapasztalatai alapján? – Hozzátenne, vagy elvenne közülük?  

Ez a kérdés egy már korábban kidolgozott projekteredményre utal: Az O1.A1 háttérkutatásra, mely elérhető a 

projekt weboldalán. A kihívások a dokumentum 20-25. oldalán találhatók, míg a kompetenciák és készségek 

melyek az ipar 4.0-ra való átállást segítik, 3 szekcióra bontva a dokumentum 27-28, valamint 45-53-as oldalain 

érhetőek el.  

A fókuszcsoport képviselőinek személyes visszajelzést kellett adniuk a felsorolt kihívásokról, valamint a 

készségekről és a kompetenciákról. Az első kérdésre adott válaszokat a következőképpen foglaltuk össze: 

Reflexiók a kihívásokról  

Az interjúk résztvevői egyetértettek abban, hogy a vállalkozásoknak az Ipar 4.0-ra való áttérés számos kihívást 

tartogat. Ezek közül az egyik az összköltségvetés, amely magába foglalja az új technológiákra szánt kiadásokat, 

valamint a vállalaton belüli oktatás költségét, hogy a munkaerőt kiképezzék az új technológiák szakszerű 

alkalmazására. Bár manapság a technológia szerves része az életünknek, nem mindenki látja át hogyan kell azt 

a munkájában hasznosítani. Éppen ezért széles körű oktatási, és információs programokat szükséges eszközölni, 

mielőtt egy vállalat úgy dönt, hogy megteszi első lépéseit az ipar 4.0 felé. A HR felkészültségéhez való 

hozzájárulás, valamint az oktatási programok alkalmazása kulcsfontosságú, mivel előre lendítik a vállalatokat.  

Ahhoz, hogy a vállalatok lépést tudjanak tartani a technológia megállíthatatlan fejlődésével, szükségessé váltak 

a változtatások mind szervezeti, mind működésmódot illetően is. Ám a technológia fejlődésével együtt az 

embereknek is alkalmazkodnia kell. Folyamatosan új dolgokat kell megtanulniuk, megismerniük különböző 

technológiákat, és gyakori együttműködésre kell törekedniük egymás között. A gyors változás kezelése 

érdekében a vállalatoknak rugalmasabbá kell válniuk, és gyorsabban kell alkalmazkodniuk az újdonságokhoz, 

hiszen mindig van valami új, amit a legelejéről kell elsajátítaniuk. 

Egy másik kihívás az innováció és a nagymennyiségű adatok elemzésének szükségessége. A 

felhőszolgáltatásokon és más felületeken összegyűlt rengeteg adat feldolgozásához új technológiákra van 

szükség. A digitalizálás, a mesterséges intelligencia és a felhőalapú számítástechnika központi információs 

rendszerek használatát vonja maga után, melyek új információt generálnak, s feldolgozásosához új ismeretekre 

van szükség. Az idősebb alkalmazottak jobban ellenzik a változást és vonakodnak az új technológiáktól. 

Azonban a fiatalabbak képesek megbirkózni az új technológiák kihívásaival és gyorsabban megtanulják kezelni 

azokat, ugyanakkor vonakodnak az együttműködéstől és a csapatmunkától. Ez a helyzet az effektívebb 

kommunikáció szükségességét hangsúlyozza.  

http://train4future.eu/kompetencia-matrix/?lang=hu
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A vállalatoknak nemcsak a készségek, képességek megszerzésében kell segíteniük alkalmazottjaikat, hanem a 

szociális készségek fejlesztésében is, melyek birtokában könnyebben kommunikálhatnak csapattagjaikkal. 

Végül, az interjúalanyok által azonosított másik kihívás a munkaerőt érinti. A digitalizálás új helyzetet 

eredményezett a munkavállalók számára, sajnos sokukat elbocsátották. Az ipar 4.0-ra való áttérés során a 

legnagyobb kihívás az, hogy megoldást találjunk az elbocsátott munkavállalók arányának csökkentésére. Ehhez 

köthetően pedig egy másik probléma a hiányos műszaki ismeretek felfrissítése, és az új szakirányok 

szükségessége. A 45 év feletti munkavállalókat kifejezetten problémásnak, a technológia „akadályozóinak” is 

nevezik.  

Általánosságban elmondható, hogy a kihívások reálisak és jól ismertek minden országban, s közülük a 

legaggasztóbbak: 

• A népesség elöregedése (Bulgária, Portugália) konfliktusokat vált ki a generációk között: Az idősebb 

generációkban megvan a munkavágy, nem akarnak passzívak lenni, ám nagyon nehéz helyzetük van a 

munkaerőpiacon. Tudásukat és tapasztalataikat kár veszni hagyni, hisz mindannyian potenciális 

munkaerőt jelentenek. A vezetőségek feladata ilyen és ehhez hasonló konfliktusok megoldása is. 

• Fontos megjegyezni, hogy a népesség elöregedése miatt romlik az egész életen át tartó tanulás iránti 

vágy átlaga is. 

Minden ország képviseltje egyetértett abban, hogy a digitalizáció jelentős hatással bír a vállalatok életében.  

Főbb kihívások az interjúk eredményei alapján: 

• Az alkalmazottak támogatása 

• Szociális kompetenciák hiánya- interkulturális és networking képességek 

• Alkalmazottak folyamatos képzése, tanítása 

• Képzett munkaerő megtalálása 

• Eltérő összetételű, készséghiányos csapatok irányítása 

• Az alkalmazottak szegényes digitális tudása 

• Interperszonális készségek hiánya 

• Konfliktuskezelés 
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• Bizalom kiépítése virtuális környezetben 

• Amíg a vezetőség meg nem érti az innováció lényegét, haszontalan lesz, mivel nem tudják megfelelően 

motiválni az embereket és a mérnököket, akik fejlesztik azt. 

• A döntéshozás felelősségének átruházása nem jellemző az iparban 

• Az innováció szempontjából sok függ a szervezeti struktúrától, ami általában nem támogatja az innovációt, 

ugyanis egy erősen hierarchikus rendszerben működik. 

• Sokan úgy vélik, hogy egyedülálló ismereteikkel értékes szerepet töltenek be a vállalat életében. Ezt 

azonban csak egy ideig lehet fenntartani, mivel túl sok terhet rónak a vállaltra.  

• A tudás átadása inkább akarat kérdése, mint képesség hiánya. Kisvállalkozások esetében az alapítók és a 

vezetők nem merik továbbadni a tudást, mert bizalmatlanok munkatársaikkal szemben. 

• A kritikus és innovatív gondolkodás fontos, mivel a magyar cégek (főleg a kisebb családi vállalkozások) 

esetében nincs átmenet a nemzedékek között: valójában nem vezetnek be innovációt, a tevékenységeiket 

bevált módszereik alapján végzik, ("Eddig működött, mi értelme változtatni? "), és attól tartanak, hogy a 

jelenleg jól működő vállalkozások ennek eredményeként nem lesznek képesek a piacon maradni. 

• A változásokkal szembeni ellenállás egyes nemzedékekben gyökerező, aktuális nehézség. 

• Cégen belüli konklúziók sebességének fokozása, mint kihívás 

• A vállalati kultúra fejlesztése és fenntartása, mint kihívás 

• Innovációs módszertan kidolgozása 

• Alkalmazkodóképesség, Önállóság, Kitartás, Fenntarthatóság, Versengés, és Megküzdési stratégiák 

hiánya 

• Minden folyamatot és feladatot rendszerezni, és dokumentálni kell. A változó rendeletek más és más 

feladatokkal járnak, melyek folyamatos erőfeszítéseket igényelnek. 

• Törekvőség, önállóság hiánya 

• A fiatalok “vándormadár” jellegű munkakaresése 

• A változástól, és teljesítményalapú bérezéstől való félelem  

• A sokféleség elfogadása, új vezetők képzése 

Az interjúkból tanult új információk: 

• Az alkalmazottak különbözőképp bejárt életútja, korábbi tanulmányaik, a köztük kialakuló szoros 

kapcsolatok, valamint a rájuk bízott feladatok jellege és milyensége nagyban befolyásolja a 

teljesítőképességüket virtuális projekt térben is. 
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Kiemelt fontosságú a naprakész kommunikációs technológia, melynek segítségével a vállalatok biztonságos, 

bizalmas légkört teremthetnek alkalmazottjaik számára. 

• A munkacsoportok összeállításakor szükséges az interperszonális és technikai készségek megfelelő 

egyensúlyban tartása, a csapat eredményességének fokozása érdekében. 

• A megértés, felelősségvállalás, elismerés és az egyetértés kialakítása a csapatmorál javításához 

nélkülözhetetlen. 

Az eltérő nézőpontok okozta konfliktushelyzetek gyakran jobb útiránynak bizonyulnak az alkalmazkodáshoz, 

mint a rend és az egyensúly. 

• Az alkalmazottaknak járó elismerés és jutalmazás hiánya, valamint az ezzel kapcsolatos kommunikáció 

mellőzése problémát jelenthet. 

• Az érzelmekből adódó reakciók megfelelő kezelése, az együttműködés és a csapatmunka olykor kihívást 

jelent, főleg a különböző osztályok, korosztályközi csoportok és a nemzetközi különbségek esetén. 

• Az „Én vagyok a főnök, ezért azt csinálod, amit mondok!” felállás már nem mindig működik. 

• Egy elkötelezett alkalmazott hatékonyabban tud dolgozni, ha úgy érzi, hogy amivel foglalatoskodik, a 

sajátja. Fontos, hogy gondolkodásmódunkat a helyzethez igazítsuk. 

• Fontos, hogy sokféle emberrel dolgozzunk együtt, hiszen a tapasztalt, idősebb kollégák és az innovatív, 

fiatalabb kollégák ötleteiből remek dolgok születhetnek, ha mindnyájan nyitottak a közös munkára.  

• Vigyázz! A mentorálás nem feltétlenül javít a személyes, és munkahelyi hatékonyságon — mint a vezetői 

képzés vagy tanácsadás— hiszen minél tovább mentorálunk valakit, annál inkább lesz hajlamos tanult 

formulákat alkalmazni, elveszítve ezzel egyéni problémamegoldó képességeit. 

• Fontos az atipikus foglalkoztatási formák jelenléte  

• A gyorsított döntéshozói folyamat, és a mesterséges intelligencia bevonása még nem tartozik a kkv-k 

mindennapi életébe, bár előnyükre válna. Még nem bíznak ezekben a technológiákban; a személyes 

megerősítés továbbra is szükséges. 

• Az érzelmi intelligencia rendkívül fontos az adekvát kommunikációhoz. Ehhez szorosan kapcsolódik a 

motiváció, mivel mindenkit másképp kell motiválni a hatékony munkavégzés érdekében. 
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Nem a jól képzett kollégákat kell tovább oktatni, hanem a leggyengébb láncszemet kell felzárkóztatni arra a 

minimális tudásszintre, amellyel már részt vehet a folyamatokban, s értelmezni tudja őket. Ehhez a folyamathoz 

fontos meghatározni, hogy mi is az a minimális tudásszint, amellyel már elindulhatnak az Ipar 4.0 felé.  

• A folyamatok és rendszerek értelmezése, helyzetek megkérdőjelezésére, valamint a növekedés-

orientáltság (mely a munkahelyi rugalmasság szabályozásánál kifejezetten fontos) értékes tulajdonságok, 

csakúgy, mint az agilitás, rugalmasság és a hatékony kommunikáció.  A túlzott rugalmasság azonban 

szervezetlenséget eredményezhet, ezért megfelelő bánásmódot igényel, hogy fenntartható legyen az 

egészséges egyensúly. 

• A tolerancia, feladatok és felelősségek meghatározása, valamint a bizalmas üzleti kultúra, és általános 

bizalom kiépítése rendkívül fontos. 

• Fontos a generációk közötti kapcsolatépítés csakúgy, mint egyéni tanulás és fejlődés igényeik.  

• A felelősségvállalásnak, elkötelezettségnek, és megküzdési technikáknak vezetői készségeknek kell lenni. 

Általánosságban elmondható, hogy az interjúrésztvevőknek a legnagyobb kihívásokat a digitális műveltség, a 

szervezeti kultúra, valamint a vezetői problémakörök tartogatják. 

Reflexió a készségekről és kompetenciákról 

Az interjúalanyok általános visszajelzése alapján elmondható, hogy a lista rendezett és jól strukturált, valamint 

differenciáltan mutatja be a jellemzőket és a kompetenciákat, melyek teljes egészében lefedik a jelen, és a 

közeljövő követelményeit is. A legfontosabb észrevételeket a következőképp foglaltuk össze: 

• A készségeket és kompetenciákat részben vagy teljesen mind a vállaltok, mind ügyfeleik ismerik. Az 

interjúalanyok tisztában vannak a kategóriákkal, s munkájukra való tekintettel az általuk szervezett képzések 

részeként is alkalmazzák őket (belsős továbbképzésekben, vagy ügyfeleik számára). 

• A kompetenciák és képességek tudatosítása a munkavállalóknak is hasznára válik, ugyanis számukra 

különösen fontos az egyéni készségek megléte, mint a kritikus gondolkodás, innováció, rugalmasság, 

kompatibilitás, majd a technikai, különösen az IKT-vel kapcsolatos készségek következnek. 

• Következésképp a felsorolt készségek és kompetenciák kellően átfogóak, s lehetővé teszik bármely jogerős 

szervezet helytállását. 
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A 45. oldalon található univerzális keretrendszer segítségével az üzleti tevékenységtől függően, különböző 

kompetenciacsoportok elkülönítését (különböző vállalkozásokra és tevékenységekre igazítását) teszi lehetővé. 

Megjegyzések és reflexiók a kompetenciák listájáról 

• A kompetencia katalógus egy ideális célt mutat, mely inkább a vezetőknek, szakértőknek szól. 

• A mikrovállalkozások megkérdezett csoportjai egyetértettek a három kompetencia- és készséggyűjtemény 

fontosságával, de tevékenységük sajátosságait szem előtt tartva, a legfontosabbnak a technikai és szociális 

kompetenciákat ítélték. 

• Az interjúalanyok szerint az összes kulcsfontosságú vezetési készség szükséges a mindennapi 

munkafolyamatokhoz, a lean menedzsment mellett, mely a Toyota gyártási ciklusán alapszik, és elsősorban a 

termelésiparra irányul, így nem alkalmazható a szolgáltatási ágazatra. 

• A vezetői kompetenciák szempontjából a tanulmányok és az előrejelzések szerint az i4.0 szakemberek 

különféle készségekkel rendelkező egyének lesznek, akik a dinamikus fejlődésre törekednek, hogy a 

technológia gyors fejlődése által okozott problémákat kezelni tudják. Az interjúalanyok egyetértettek abban, 

hogy ebben a kompetenciacsoportban a különféle nyelvek ismerete nem túl releváns az informatikai 

szektorra – mivel már hagyománnyá vált az angol nyelvű kommunikáció – mely számukra új eszperantó. 

• A munkavállalók készségei is elfogadhatóak, kivéve a robotokkal való közösködés és munka, mely főleg a 

feldolgozóiparra jellemző. 

• Az építőiparban dolgozó csoport szerint, az innovációval és a kreativitással kapcsolatos összes kompetenciát 

tekintve vállalkozásuk művészetnek tekinthető, ám a tervezőknek figyelembe kell vennie a gépek 

képességeit, mivel a berendezések nem a szépség jegyében működnek, és megfelelő programozást 

igényelnek. Ezért ebben a szektorban nagyra értékelik a kreativitást és az informatikai készségeket is. 

• Az interjúalanyok a bemutatásuk szerint csoportosítanák a kompetenciákat, ám úgy gondolják, hogy azok 

jelenléte a munkavállalókban életkori sajátosság. Például az I4.0-hez szükséges technikai készségek 

hiányoznak az idősebb korosztályokból. A vezetői képességekkel kapcsolatban az I4.0-ra való áttéréshez a 

legfontosabb a felvázolt jövőkép. A probléma az, hogy a jövőkép nélküli vezetők száma továbbra is 

magasabb, így akadályozzák, megszakítják a csapataik logikán alapuló elfogadását technológiai, vagy ipari 

változások iránt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen látásmód veszteségeket fog eredményezni e társaságok számára 

a piaci jelenlétüket tekintve. A probléma az állami költségvetésből finanszírozott szervezetekkel van, ahol 

korlátozásokhoz és lassabb (ha megvalósul) átmenethez vezet a következő generációk számára. 
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• Az interjújelöltek hangsúlyozták az olyan kompetencia-kombinációk fontosságát, mint a kreativitás és a 

problémamegoldó-készség, mely hatékony a stresszes szituációk megoldásában. 
 

 

A kihívások és kompetenciák ismerősnek és fontosnak tűnnek az interjúalanyok számára, sem elvenni, sem 

hozzátenni nem tudnak a katalógushoz. A kompetenciakatalógus elérhető a komplett helyszíni tanulmány 4. 

mellékleteként. Az interjúalanyok saját kihívásait, észrevételeit és javaslatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

• A gondolkodásmód kezelése, miszerint a felsőoktatás nem 100% -os követelmény ebben a gyorsan változó 

munkakörnyezetben, és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a transzverzális készségekre; 

• A jelenlegi helyzethez igazodva pénzbeli támogatás tervezetének előkészítése, mely támogatja az otthoni 

munkavégzés feltételeinek kialakítását; 

• Az oktatók hiányos ismeretei az újszerű transzverzális képességekről; 

• A nagyvállalatok életében a változás nagyon nehézkes és lassú, vagyis folyamatosan lemaradnak. Szinte 

képtelenség befolyásos promótereket alkalmazni, és megtartani, mint vezérigazgatók, üzletfejlesztők, és 

ügyvezetők, hiszen a legtöbbjük már multinacionális vállalatoknál helyezkedik el. 

Hallgatók vagy vállalkozások oktatására és mentorálására praktikusabb megközelítés volna egy 

gyakorlatiasabb, problémaorientált nevelés, változáskezeléssel, illetve új tanulási módszertan bevezetésével. 

• Innovációs kihívások: Belső és külső együttműködés a (meglévő és potenciális) partnerekkel az egész 

ellátási vonalban, beleértve a versenytársakat, és az ipari szakértőket, valamint az üzleti modell 

folyamatos értékelése, korszerűsítése, és igazodás a szervezeti stratégiához; 

• Technológiai kihívások: Bizonyított költség/teljesítmény haszon a felhasználók számára (meglévő és 

potenciális egyaránt). Javaslatuk alapján az ellenállás a változásnak és a munkaerő stratégiája a 

motivációs menedzsment kihívásaiba kerüljön, mivel mindkettő változásmenedzsmentnek tekinthető. 

Hozzáadnák a Big Data-át is, mint az ipar 4.0 egyik kulcsfontosságú elemét, hiszen a kihívást az adatok 

kezelése és értelmezése jelenti. 

• Képességek és kompetenciák/Innováció: Adaptív-Agilis Szervezet hozzáadása javasolt 

• Képességek és kompetenciák/Technológia: Data Science kompetencia hozzáadása javasolt 

• Néhányan nem vetnék el a felsorolt lehetőségek egyikét sem. Azonban megfontolandó a reális 

célmeghatározás és jutalmazás hozzáadása a motivációs menedzsment szakaszhoz, mivel a kitűzött célok 

irányt adnak a munkafolyamatnak, amíg a cél elérhető és megvalósítható. 
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• A kulturális kihívásokra érdemes figyelni, mivel néhány interjúalany tapasztalata szerint óriási hatással 

vannak az alkalmazott módszerekre, a tanulás mentalitására és általában a változáshoz való hozzáállásra. 

• A motivációs menedzsment-ben óriási kihívás a rálátás és a kultúra hiánya. Ha ezek helyükre kerülnek, 

kialakul a céltudatosság, ami motivációs erővel bír. 

• Egy másik kihívás az üzletvezetőre gyakorolt nyomás, különösen a mikrovállalatok esetében. Mivel több 

szerepet is ellátnak, (tulajdonos, menedzser, HR szakember, értékesítő, marketing felelős, kiszállításért 

felelős, élelmiszerbiztonságért felelős, egészség és biztonságért felelős, minőségbiztosításért felelős stb.) 

munkaidejük nagyon hosszú, és észrevételeik alapján számos területen nem teljesülnek a követelmények. 

Gyakran vágnak bele új dolgokba, de kevésnek érnek igazán a végére.  

Az idő a vállalatok konstans versenytársa növekedésük, és fejlődésük szempontjából. Egyes vállalkozások az évet 

termelési hónapokra és értékesítési hónapokra osztják fel, így egy mikroméretű sajtüzem tavasszal és nyáron 

termel, míg ősszel és télen aktívan értékesíti termékeit, és fejleszti az üzletet. 

• A bürokrácia (vagy piros szalag) jogszabályok formájában nehezíti meg a vállalkozások életét, különösen az 

élelmiszeriparban. Rendeletek tömkelegét kell betartani, és az irányítási rendszereknek működniük is kell a 

megfelelőség igazolására. A szükséges idő és erőforrások viszont sajnos nem mindig állnak rendelkezésre.  

A két kihívás, mely egyesek számára kiemelt fontosságú, nem más, mint a növekvő igény az innováció iránt, és 

a folyamatos tanulás, a belső képzési kultúra kialakítása, mivel ezek kombinációja a mindennapi munka 

elengedhetetlen része. 

 

 

A kompetencia mátrixot az interjú alanyok érdekesnek, hasznosnak találták, jóváhagyták azt. Megjegyzéseik itt 

olvashatóak:  

• A célzott szolgáltatások és specifikációk szükségessége menedzsmentkihívás, melynél az elérhető 

megoldások és eszközök tárházát megfelelően kell definiálni, és használatukhoz útmutatást nyújtani. 

• Az innovációra nyitott emberek kiválasztásának képessége egy kívánt vezetői kompetencia lehetne. 
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• A változásokkal és specifikációkkal szembeni ellenállás technológiai kihívás. Egyes mérnöki munkát végzők 

és munkavállalók frusztrációját az automatizálás okozza, mivel veszélyezteti állásukat, főleg a repetitív 

jellegű munkát végzőkét. Az újonnan kinevezett vezetők talán nem látják át azonnal ezeket a folyamatokat, 

de a tapasztalt szakemberek tisztában vannak velük. A vezetők gyakran csak a „megtakarítás és 

költségcsökkentés” szempontjából közelítik meg az automatizálást, ám nem szabad elfeledni, hogy emberek 

nélkül nincs innováció. A munkahelyek, állások újragondolása, új kompetenciák elsajátítása rendkívül fontos.  

 

„Az automatizálás a hatalmad alatt áll, ingyen és bérmentve dolgozik, így időt spórol meg neked. Csak a 

vezetőségtől függ, hogy ez az extra idő kifizetődik-e, például képzésekben, vagy több szabadságban - hagyd, 

hogy az emberek feltöltődjenek, növekedjenek.” 

• Jogi keretrendszer és átláthatóság. A bankszektor esetében egyes országokban különböző előírások és jogi 

irányelvek vannak. Például Portugáliában a Primavera szoftvert használják a könyvelésre, amely már 

„ismeri” a portugál valóságot, specifikációkat és szabályokat. Abban az esetben, ha egy bank vagy pénzügyi 

intézmény vásárol egy másik, például külföldi társaságot, amely a megszokott rendszertől eltérő könyvelést 

vezet, akkor azt testre kell szabni, és a helyi körülményekhez kell igazítani. Ilyen például a különböző 

országok adószámainak összetétele, vagy például az eset, melyben egy német vállalat felvásárol egy 

portugál, egy szlovén vagy egy magyar leányvállalatot. A SAP rendszer ebben az értelemben már naprakész, 

de sok más, kevésbé korszerűsített rendszer esetén problémák merülhetnek fel, melyek megoldása idő 

(sürgősségtől függő) és pénz kérdése lesz. A terjeszkedő, növekedő vállalatoknak ezen költségekkel és 

komplikációkkal is számolniuk kell.  

• Folyamatos az innovációra való igény, melyet a pozitív, kézzelfogható és reális innovációs célok is hűen 

tükröznek, pl. jobb és biztonságosabb vízhozzáférés biztosítása az állampolgároknak-lefolyó rendszer 

tisztítása, baktériumok elleni védekezés, szennyeződések megakadályozása, felmerülő problémák orvoslása- 

hogy senki ne maradjon sokáig víz nélkül, támogató információs rendszerek stb. 

•  A kreativitás önmagában nem elég, hogy átlássuk a dolgok egészét. Ezek egymást kiegészítő tényezők. 

• A munkahelyi stressz kezelése ideális volna, csakúgy, mint a megfelelő időbeosztás 

• A változatos munkakörök biztosítása fontos tényező  

• Kutatási készségek, valamint a nyelv- és szakterminológia ismerete elengedhetetlen 

• Fejlett informatikai felhasználói készségek, eszközök kezelése (pl. Adatbázisok, prezentációk, 

dokumentumszerkesztés, képszerkesztés) 
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• A folyamatok megértése fontos, de nem elégséges ahhoz, hogy mélyebben megértsük a dolgokat. Ehhez 

szükséges az analitikus gondolkodás képessége, melynek segítségével a folyamatok kisebb, érthetőbb 

szegmensekké oszthatók. Képessé kell válni ezek elemzésére, majd újbóli összeállítására.  

• A kiemelkedő munka- és innovációs etika kulcsfontosságú. 

• A mentorálás, és oktatás rendkívül fontos.  

• Szükséges egy kompetencia, melynek segítségével gyorsan és hatékonyan, akár bonyolult helyzeteket is 

átlát az illető, valamint képes azok fő problémáinak azonosítására, megnevezésére. 

• Kompetencia javítás: A vezetői készség megváltoztatása, és átalakítása. 

• Az innováció siettetése megfelelő etikai kódex nélkül kifejezetten ártalmas tud lenni.  

• A rugalmasság és stresszkezelés a tudatos életmód részei lehetnének, mely az egészséges étkezési szokások 

felismerését és követését, a testmozgást (életkorhoz igazodva), a pszichikai jólét, és az érzelmi intelligencia 

fejlesztését és fenttartását (pl. relaxáció, meditáció) is jelenti. A menedzsereknek hatalmas mennyiségű 

stresszel kell megbirkózniuk, ezért a munkakör beteljesítéséhez egy teljesen egészséges és kiegyensúlyozott 

emberre van szükség, hogy mind feladatai elvégzésében, mind a döntéshozásban jól teljesítsen. 

• Kompetencia javaslat: Az ügyvezetők motivációja, problémáik feltérképezése, megértése 

• Fejlett összetartó erő, szem előtt tartva a vállalat közös érdekeit. Az i4.0 azt a kockázatot hordozza 

magában, hogy elhanyagoljuk ezt a fontos tényezőt, és a részletekre, egységekre összpontosítunk, az egész 

közösség kárára. 

A világ egyik legnagyobb autógyártó vállalatának igazgatósági tagja szerint: „A képzési csomagnak átfogónak 

kell lennie szemléletét és működését tekintve egyaránt, mivel az Ipar 4.0 mondhatni szokatlan és széleskörű. Így 

a fiatalokat a menedzsment 3.0 szabályaira kell tanítani, mint a szolgáló vezetési modell, autonómia, valamint 

a rugalmasság kezelése, mint újfajta stabilitás. Ezek a dolgok alapvető fontosságúak a digitalizálásban, melyek 

az Ipar 4.0 fő sajátosságai." 

Az interjúalanyok különböző szektorokat és különböző méretű vállalatokat képviseltek, s a vállalataikban 

betöltött szerepük miatt mindannyian különbözőképp ismerték az Ipar 4.0-át is. Mindazonáltal egyetértettek 

abban, hogy minden felsorolt kompetencia fontos, függetlenül az Ipar 4.0-tól. Egyetértettek abban is, hogy az 

innovatív szemlélet, a motivációs készség, valamint a kritikus gondolkodás képessége és a kreativitás olyan 

tulajdonságok, melyeket alkalmazottjaikban is keresnek, és értékesnek tekintenek.  

Összegzett válaszaik az alábbi pontokban olvashatók: 
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• Néhány ország még nem elég fejlett a 4. ipari forradalomhoz  

• Fontos az átállási procedúra menetének elsajátítása, megértése, megtervezése és végül annak kivitelezése 

• Ütemterv a munkafolyamatok digitalizálásához - az alkalmazások és szolgáltatások gyors használata végett 

• A technológiai, és a piaci igények gyorsan változnak, ezért a vállalatok átalakítása elengedhetetlen 

• Mindenki nagy szükségét látja a vállalat különböző részeiben való tevékenykedésnek, s a szerves egészként 

való működési struktúrának 

• A változásokhoz való gyors alkalmazkodás elengedhetetlen, amint az a COVID-19 világjárvány esetében is 

bebizonyosodott 

• A jövőben még inkább felértékelődik az interdiszciplináris tudás, mivel ezek az egyének várhatóan több 

különböző feladatot is képesek lesznek ellátni a vállalatban 

• Hangsúlyozták a helyes és időszerű döntéshozást, (gyors döntéshozatal) és az együttműködés fontosságát 

is (csoportmunka, érdekelt felek közti kapcsolatépítés, együttműködés). 

Az üzleti élet alapját összekötő finom hálózatok kialakítása, és a vállalatok számára elkerülhetetlen belső 

átalakulás várhatóan a közeljövő nagy kihívásaivá válnak majd. 

 

Javaslatok a kompetenciák listájához 

A vezetők és alkalmazottak által megkövetelt kompetenciák, melyek elősegítik a vállalat zökkenőmentes 

átmenetét az Ipar 4.0-ba, az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy a legfontosabbak a következők: 

• Kommunikáció 

• Együttműködés 

• Csapat irányítás 

• Problémamegoldó készség 

• Változás menedzsment 

• Innováció 

• Rugalmasság 

• Empátia 

• Együttműködő hajlam 

• Kreativitás 

• Megértés 

• Vezetőkészség 

• Átadóképesség 

• Tárgyalóképesség  

• Kezdeményező képesség 

• Konfliktuskezelés 

• Meggyőzőképesség 

• Tolerancia 

• Mentorálás
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A résztvevők egy része által meghatározott új kompetencia a projektmenedzsment, amelyet puha készségnek 

tekintettek. A projektmenedzsment magába foglalja az idő és az erőforrások szervezését a projekt sikeres 

zárásáig.  

Mindazonáltal minden résztvevő egyetértett abban, hogy minden kompetencia egyformán fontos, és az Ipar 4.0-

ba való áttérésért felelős személynek rendelkeznie kell a fent említett képességek kombinációjával.  

 

A megkérdezett szervezetek mind megemlítették, hogy az elmúlt években kellett megismerniük a 

kompetenciákat és készségeket. Fel kellett ismerniük ezek fontosságát, valamint az üzleti működésre és az 

emberi erőforrásokra gyakorolt hatásukat. Legtöbben tisztában voltak a munkatársaik hiányosságaival, és 

ennek javítására már speciális képzési programokat is terveztek. 

Néhány interjúalany olyan képzésen vet részt, ahol számos kompetenciával és készséggel ismerkedhettek meg. 

Általánosságban elmondható, hogy a felsoroltak között nem találkoztak olyan kihívással vagy szükséges 

kompetenciával, amelyet ismeretlennek vagy jelentéktelennek tekintettek volna. E kihívások és kompetenciák 

relevanciájának ágazati és üzleti jellege is felmerült, valamint felvetődött, hogy a változás a vártnál sokkal 

nagyobb hatással lesz az üzleti életre még azokban az iparágakban is, amelyeket az Ipar 4.0 közvetlenül nem 

érint (azaz a könyvelőknek például nem csak az informatikai változásokat kell érteniük vagy használniuk, hanem 

tisztában kell lenniük a vállalkozásokat érintő bizonyos technológiai változásokkal is.) 

A 2. kérdésre adott válaszok 

A második kérdés, amelyre életszerű példákat kerestünk az interjúalanyok mindennapjaiból, a következő volt: 

„Kérjük, gondoljon olyan konkrét problémás helyzetekre, melyek megjelenhetnek a mindennapi 

munkavégzés során, és a felsorolt kompetenciákhoz, kihívásokhoz kapcsolhatók.”  

Mivel a fókuszcsoport válaszai rendkívül értékesek és bőségesek voltak, a partnerség megállapodott abban, hogy 

ezeket egy esettanulmányba rendezi, és a projekt későbbi szakaszában készítendő képzési útmutatóhoz 

használják majd fel. 
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A felmérés legfontosabb elemeként tekintünk ezekre a tapasztalatokra, ezért az interjúalanyok által javasolt 

címekkel együtt osztjuk meg azokat. Egyes esetleírások ötvözik a kihívásokat és kompetenciákat, melyeket az 

interjúalanyok tapasztalataiból megismerhetünk. 

Ezek a valós helyzeteken alapuló esetleírások megtalálhatók a komplett helyszíni tanulmány 5. mellékleteként, 

betűrendbe szedve.  

A 3. kérdésre adott válaszok 

A harmadik kérdés, melyre az interjú alanyoknak választ kellett adnia, a következőképp hangzott: “Észlelt-e a 

különböző generációk tagjainak képességei, kompetenciái között eltéréseket? Van-e olyan készség, melyet a 

Z generáció szülöttjei jobban tudnak alkalmazni, mint az idősebb generációk tagjai, vagy éppen ellenkezőleg? 

Melyek volnának ezek? Tudna említeni konkrét példákat?”  

A fókuszcsoport által említett konkrét példák a komplett helyszíni tanulmány 6. mellékletében jelennek meg, 

mivel ezek egyfajta személyes rálátást biztosítanak a különböző generációk tagjainak viselkedésformáira, így 

további elemzések vagy akár képzési anyagok forrásául is szolgálhatnak. A lista elemei országonként kerültek 

kategorizálásra, mivel a kulturális különbségek és a nemzeti sajátosságok jelentősen befolyásolják 

figyelmünket, elvárásainkat és motivációnkat.  

Az egyéb válaszok és észrevételek összefoglalója alább olvasható: 

Észrevételek a fiatalabb generáció tagjairól: 

• Általánosságban elmondható, hogy a fiatalok könnyen alkalmazkodnak az új eszközökhöz és szoftverekhez, 

ám dekoncentráltak, és legfőbb gyengeségük az értő olvasás, valamint a funkcionális műveltség hiánya. 

A fiatalabb vállalkozók többsége tisztában van céljaival, azonban türelmetlenek. Számukra hangsúlyozni kell a 

szociális kompetenciák elsajátítását, míg az idősebbeknek nagyobb hangsúlyt kell fektetni az új technológiákkal 

kapcsolatos technikai készségekre. 

• Gyakori megjegyzés, hogy a fiatalabbak (Y generáció) nem képesek ötleteiket, koncepcióikat megfelelően 

megfogalmazni és még ha gyorsabban is dolgoznak, szükségük van valakire, aki ellenőrzi, javítja vagy akár a 

fogalmazásban is segítségükre siet. 
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• A fiataloknak előnye van az olyan technikai jellegű feladatokban, amelyek kapcsolódnak az IKT-hoz, vagy új 

technológiákhoz, amelyeket tanulmányozni, használni kell. Ám az adatfeldolgozás, a következtetések 

levonása, valamint a megelőző intézkedések javaslata szempontjából az idősebbek képzettebbek. 

• Nagyra értékelik a puha készségek fontosságát, ezért több energiát és időt fektetnek azok fejlesztésébe. 

• Kihívásnak tekintik az új tudásanyagokat és technológiát, könnyebben integrálódnak, és képesek a 

megszerzett új tudást az idősebb kollégáknak is átadni.  

• Magabiztosan kezelik a technikai újdonságokat. Nem félnek azok használatától és tisztában vannak azok 

következményeivel is. 

• Képesek az új dolgok rövid időn belüli elsajátítására, gyorsan tanulnak  

• Gyakran nem rendelkeznek szükséges munkatapasztalattal 

• Nem rendelkeznek kifinomult megküzdési stratégiákkal és munkahelyi alázattal 

• A fiataloknak minden természetes, és múlandó 

• Nem elég kifinomultsággal állnak az elvégzendő feladatokhoz (többszöri hibázás után sem fejezik be azt, 

amire az ügyfél vár, mivel „lejárt a munkaidő”); 

• A fiatalok kész megoldásokra várnak, kevésbé alaposak, és nincs türelmük (vagy szükségük) alapos 

kutatásra; 

• Másképp élik életüket, mint idősebb társaik: a munka csupán eszköze annak, hogy a lehető legteljesebb 

életet élhessék.  

• Igyekeznek elkerülni a hosszú lefolyású feladatokat, és óvakodnak a hibázástól. Rendszeres visszajelzést 

igényelnek még a legapróbb részfeladatokra is. 

• Az idősebbeknél jóval nyitottabb a világszemléletük 

• Nehezen köthetőek le hosszú távra, kifejezett kihívást jelent motiválásuk és megtartásuk 

• Előszeretettel vágnak bele a kihívást jelentő feladatokba (kifejezetten a Z generáció tagjai) 

• A rájuk bízott munkamennyiség a fejlődésüket szolgálja, ám többen csak 2 évet maradnak egy vállalatnál 

• Teljesítményüket a beléjük vetett bizalom, és a kihívást jelentő feladatok fokozzák. Képzési menedzserként 

például minden ismerősüket és közösségi média felületeket is mozgósítanak a szükséges számú jelentkező, 

eléréséhez, hogy a képzések megkezdődhessenek. Mindezt a teljesítményalapú javadalmazás is támogatja. 

• A munkára versenyként, az elért eredményekre pedig jutalomként tekintenek 

• A kritikus analízis egyik gyengeségük (Pl. Piackutatás, információszerzés - a vezérigazgató nem győzi 

értelmezni, hogy a fiatalok egyáltalán hogyan jutnak hozzá a szükséges információhoz - azonban 

nehézségeik vannak a hamis adatok szűrésével). 
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Észrevételek az idősebb generáció tagjairól: 

• Általában véve elmondható, hogy a legidősebb korosztály tagjai nyugodtak és összeszedettek – mély levegőt 

vesznek, mielőtt meggondolatlanul válaszolnának.  

• Gyakran megkísérlik megoldani a problémákat, és amennyiben maradtak tisztázatlan dolgok, segítséghez 

folyamodnak. 

• Egy másik általános megfigyelés az, hogy a 70-es években született személy egy 3D-s tervezői program csak 

funkcióit használja, amelyekre feltétlenül szüksége van, és nem tartja szükségesnek más funkciók 

elsajátítását, míg a fiatalabbak kifejezetten élvezik ezeket a lehetőségeket, és időt fordítanak a szoftveres 

lehetőségek elsajátítására, felhasználására.  

Az idősebb generációk tagjai nehezebben mozdulnak ki a komfortzónájukból, míg a fiatalok energikusak és 

lelkesen kísérleteznek, mindaddig, amíg a korábbi negatív tapasztalataik el nem riasztják őket, és a feladat nem 

jár nagyobb kockázattal. 

• Néha az idősebb munkavállalók jobban elzárkóznak az új megoldásoktól és a kockázatvállalástól, melyek 

inkább a fiatalokra jellemzőek. 

• Több időt és energiát fektettek a kemény készségek fejlesztésébe.  

• Kifinomultabb kommunikációs képességekkel bírnak, hiszen már különböző kapcsolatokra tettek szert 

kollégáik, és ügyfeleik személyében. 

• Fejlett puha készségekkel és rengeteg tapasztalattal rendelkeznek. 

• Az innováció akadályozóiként is nevezik őket, ezért közülük kerül ki a legtöbb munkanélküli. 

• Nehezebben alkalmazkodnak az új technikai vívmányokhoz. 

• Konzervatívabbak, a személyes kontaktot részesítik előnyben, és kézzel írt jegyzeteket használnak.  

• Csapatban teljesednek ki igazán, és könnyebben tudnak együttműködni társaikkal.  

• Az idősebb emberek megbízhatóbbak, és jobban értékelik a szervezeti fejlődést, (főleg, ha más 

munkahelyen már „megégették magukat”) 

• Az idősebb emberekre általában kevésbé jellemző a nyílt kommunikáció, hajlamosak a nyavalygásra és a 

pletykálkodásra 

• Számukra munka kiemelt fontosságú, feladataikat, elkötelezetten látják el. 

• A kiszámíthatóságot és a következetességet részesítik előnyben 

• Nem szívesen adják tanulásra a fejüket (presztízsükből szeretnének megélni) 
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• Szakmai féltékenység és büszkeség jellemzi őket 

• Az idősebb alkalmazottak kevésbé nyitottak az innovációra (bár az adott vállalat épp egy innovatív eszköz 

fejlesztésén dolgozik) 

• Az idősebbek zárt csoportot alkotnak. Különösen a Baby Boom korosztálya, de az X generációra is jellemző a 

„Jó, ez ahogy van” típusú szemlélet, és mindketten nehezen alkalmazkodnak a gyors változásokhoz 

• Képesek kitartóan összpontosítani és intenzívebben dolgozni. 

Léteznek olyan ismeretek és készségek is, amelyekkel az emberek életkoruktól függetlenül nem rendelkeznek – 

ilyen például az empátia hiánya, vagy a céltalanság, a személyes prioritások hiánya, vagy mikor a hibát 

másokban keresik, illetve, ha túl sok olyan személyes stresszoruk van, amellyel képtelenek megbirkózni. 

Általános megfigyelések 

Néhány interjúalany megjegyezte, hogy a generációk tagjainak képességei különbözőképp fejleszthetők. Mi 

több, egy vállalaton belül minden generációnak megvan a maga kultúrája, így nehézkes a kommunikáció 

folyamata is. A vezetőség feladata az új, effektív kommunikációs lehetőségek feltárása korosztályonként.  

A következő készségeket rendre kiemelték, mint inkább a fiatalok számára kihívást jelentő tényezőket az 

alábbi sorrend alapján: 

1. Konfliktuskezelés 

2. Kommunikációs készségek 

3. A tudásátadás képessége 

4. Vezetői készségek 

5. Csapatmunka 

Az idősebb generáció tagjai sokkal nehezebben sajátítják el és használják a technológiát, mint a fiatalabbak. Az 

interjúalanyok úgy vélik, hogy a jelenlegi krízishelyzetben mindenképp orvosolni kell ezt a már korábban is 

jelenlévő problémát. Ezért tanácsos a készségek fejlesztése, függetlenül attól ki milyen szaktudással 

rendelkezik, különben elvesznek a feltörekvő technológia útvesztőiben. A kollégák továbbképzése kritikus 

fontosságú, ezért a munkáltatóknak érdemes ezen programokba invesztálnia. 

Továbbá úgy vélik, szükséges egy olyan pénzügyileg is támogatott rendszer kidolgozása, mely lehetőséget 

biztosít azoknak a kollégáknak, akik nem kívánnak a megváltozott körülmények között dolgozni, de ugyanakkor 
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munkahelyet váltani sem, hogy alternatív módon végezhessék a dolguk, ezzel helyet adva az újonnan érkező 

munkaerőnek is. 

Végső soron egy olyan szervezeti struktúra kiépítése a cél, melyben az idősebb és a fiatalabb generáció tagjai is 

értékes munkát végeznek, és képesek lépést tartani a technológiával, miközben a közös célok elérése iránti 

elkötelezettséget is fenntartják. 

 

Generációs szakadékok, és áthidalásuk 

Mások vagyunk: Minden generáció másképp kutakodik, és másként gyűjt információt. A fiatalabbak a CTRL F-re 

esküsznek, cél orientáltak és agresszívebbek, míg az idősebbek a dokumentumok tartalomjegyzékeit bújják. 

A vezetők nagy része a fiatal generáció tagja, a csapattagok többsége pedig idősebbekből tevődik össze. 

Ezeknek a fiatal vezetőknek komoly kihívásokkal kell megküzdenie, hiszen kevesebb munkatapasztalattal 

rendelkeznek, s mégis vezetniük, motiválniuk kell. Rendíthetetlenül azon munkálkodnak, hogy elnyerjék 

beosztottjaik tiszteletét, akik segítik őket kommunikációs képességeik finomításában.  

Miénk (is) a siker – A vezetőség komoly, halasztást nem tűrő problémába ütközött. Próbáltak lehetséges 

megoldásokat keresni, ám koránt sem volt könnyű megoldani a szituációt. Végül egy fiatal kolléga remek 

ötlettel állt elő, de rendkívül lekezelően és szörnyű stílusban adta elő elképzeléseit, ezáltal nagy dilemmát 

okozva a menedzsernek: ha elismeri a fiatal kolléga ötletét, s azzal stílusát is, az idősebb kollégák szemében 

minden bizonnyal nagyot süllyed majd a tekintélye, legalábbis a projekten belül. Ellenben, ha figyelmen kívül 

hagyja őt, a probléma sosem lesz orvosolva. Két féle opció elé állította a fiatal kollégát.  Önkéntesen búcsút int 

a cégnek, vagy készít egy prezentációt melyben elmagyarázza, hogy a többi csapattag hozzájárulása és 

tapasztalata miként segítette őt a megoldáshoz. Végül a kollégák is csapatmunkaként tekintettek a dologra, bár 

az ötlet egy ember fejéből pattant ki. Szent a béke. 

Vándorok és várurak: Mitől válik egy munkahely vonzóvá? Az idősebbek a jó fizetés, hosszútávú, stabil 

elhelyezkedés, és karrierépítés reményében jelentkeznek pozíciókra, a fiatalabbak prioritásai pedig az elegendő 

szabadidő, és rugalmas munkavégzés. Számukra inkább a munkaidő és a magánélet arányosságai fontosabbak, 

mint a stabil munkahely.  

Látható a generációk közt húzódó szakadék, mind kommunikáció, mind életvitel terén. Ennek áthidalása egy 

olyan közösség létrehozása, mely vegyíti a különböző generációk tagjait, így mindannyian profitálnak egymás 

tudásából. Amint az egyik interjúalany észrevette, a generációk közötti különbség kevésbé szembetűnő olyan 

vállalatokban, amelyek cégen belüli oktatásokat alkalmaznak.  
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Bár a fiatalabbak előnyben vannak a technikai újdonságokkal szemben, nincs bennük a szükséges hozzáértés, 

így mikor komplikációk merülnek fel, gyakran nehezebben találnak megoldást a dolgokra, mint idősebb társaik, 

akik már több évet töltöttek munkával. Ezt egy robotikával foglalkozó interjúalany is megerősítette, mondván, 

hogy az idősebb munkatársak olykor hamarabb találnak megoldást helyzetekre, mint fiatalabb kollégáik. 

Egy másik interjúalany szerint, már az ipar 4.0 eszmeiségeit valljuk, ám az emberek az ipar 3.0-ban, a technológia 

pedig a 2.0-ban maradtak... 

Végszó 

A mai üzleti ökoszisztémában a sokféleség és befogadási készség nemcsak proszociális okokból fontos 

tényezők, mivel a sokféleség kezelésének is üzleti jelentősége van.  

Az iparosodási folyamat kezdete óta először, a munkahelyeken 5 különböző generáció képviselteti magát. 

Mindannyiuknak eltérő nézetei, vágyai és motivációi vannak a munkával kapcsolatban, és hogy miképp szállnak 

szembe a kihívásokkal. Sajnos több szervezet még a sötétben tapogatózik, hogy miként lehet kihasználni az 

ilyen sokszínű munkaerőben rejlő lehetőségeket.  

Ezek a generációk a következők: Veteránok (Csendes generáció, ők 1928 and 1945 között születtek); 

Babyboom Generáció(1946 és 1960 között születtek);  X Generáció (1961 és 1980 között születtek); Y 

generáció (Millennialok, 1981 és 1995 között születtek); és a Z Generáció (Digitális Bennszülöttek, akik 1995 

után láttak napvilágot).  

A LinkedIn által nemrég közzétett Global Talent Trends 2020 report szerint, a többgenerációs munkaerő lesz 

egyike annak a négy fő tényezőnek, melyek a következő években a tehetséggondozást alakítják. A LinkedIn által 

megkérdezett tehetséggondozó szakemberek 89% -a szerint ez a vállalatok sikerességéhez is nagyban 

hozzájárul. 

Mivel a Veteránok csupán 2%ban teszik ki a 2020-as munkavállalók statisztikáját, így az ő jellemzőik nem részei 

a felmérésnek, mivel nem fognak aktívan részt venni az i4.0-ra való áttérésben. 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/recruiting-tips/global-talent-trends-2020-report?trk=bl-po_how-to-attract-multigenerational-workforce
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A Global forecasts előrejelzése szerint, 2025-re a globális munkaerő háromnegyedétaz Y generáció tagjai 

alkotják majd.3: 

• A 15 és 24 év közöttiek alkotják a világpopuláció majdnem 20%-át.4 

• A globális munkaerő 15%-át teszik ki.5 

• 2020-ra a globális populáció 41.0%-a 24 éves, vagy annál fiatalabb lesz.6 

Jelenleg Európa munkaereje csökkenő tendenciát mutat.7 

Az Y generáció tagjai az Európai Unió kisebbségét teszik ki.  

• A munkaerő nagyobb részéta Babyboomerek alkotják, semmint az Y és Z generáció tagjai.8  

Előrejelzések szerint az EU 80 éves, vagy annál idősebb lakosainak száma 2100-ra megduplázódik. (2018-ban 

mért 5.6% képest 14.6% lesz 2100-ra).9 

• A nyugdíjas korú (65 éves vagy idősebb) felnőttek népessége 2100-ra az EU népességének 31,3% -át teszi ki, 

szemben a 2018-as 19,8% -kal. 10 

• Bár sokuk eléri a nyugdíjkorhatárt, a felnőttek többsége tovább marad a munkaerőpiacon.11 

Az elkövetkezendő évtizedekben Európában a nyugdíjas korú népesség száma nagyobb lesz, mint a 

munkaképes korban lévőké.12 

• A munkaképes korú népesség várhatóan 2100-ig folyamatosan csökkeni fog.13 

 

Az egyenlőtlenségeket jól mutatja az elöregedő népesség tendenciája. Ideálisan a munkaerőpiacra belépők, és 

az onnan távozók számának egyeznie kellene, valamint a jövő dolgozóit a következő generációk biztosítanák. 

                                                           
 

3 EY, Global Generations: A Global Study on Work-Life Challenges Across Generations (2015): 1. oldal 
4 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016): 1. oldal 
5 ILO, World Employment Social Outlook: Youth (2016):  1. oldal 
6 United Nations, “Percentage of Total Population by Broad Age Group, Both Sexes (Per 100 Total Population),” World 
Population Prospects 2019 (2019). 
7 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
8 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018). 
9 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019): 7. oldal 
10 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019):  9. oldal 
11 Deloitte Insights, Voice of the Workforce in Europe (2018):  4. oldal 
12 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019). 
13 Eurostat, “Population Structure and Ageing,” (2019):  9. oldal 

https://www.catalyst.org/research/generations-demographic-trends-in-population-and-workforce/
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/lang--en/index.htm
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/technology-and-the-future-of-work/voice-of-workforce-europe-survey.html
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
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Sajnos az iparosodó országokban az Y generáció tagjai jobban kitolják a gyermekvállalás éveit, és kevesebb 

gyerek is születik. Valamint a munkahelyek aránya sem egyenlően oszlik meg világszerte. 

Közgazdasági kutatások alapján megállapítható, hogy a korábbi generációktól eltérően hiány van a munkaerő 

piacra belépőkből, s ahogy az emberek nyugdíjba mennek, jelentős üzleti és ipari ismereteket visznek 

magukkal, amelyeket nem lehet pótolni. A Pew Research nemrégiben arról számolt be, hogy a Babyboom 

generáció lélekszáma 1999-ben elérte a 78,8 milliót, ám a közelmúlt generációs növekedése a közelében sem 

járt ennek az adatnak. 

Ezen adatokat és a hozzájuk kapcsolódó fenyegető tényezőket is figyelembe véve a partnerségnek a 

munkaerőpiacon jelen lévő mind a négy generáció képzési követelményeire egyaránt összpontosítania kell, s 

különféle eszközöket kell hogy biztosítson igényeiknek megfelelően a következő témakörök felhasználásával: 

Innovációs gondolkodás; Motiváció menedzsment és technikai együttműködés. 

Az interjúalanyok szerint, még akkor is, ha konfliktusok vannak a többgenerációs munkaerő-környezetben, 

főként a személyes és szakmai értékek különbözőségei, és az eltérő kommunikációs stílusok miatt, előnyükre 

válik, hogy egyazon helyen és időben rendelkezzenek ilyen sokféle szakmai tapasztalattal, tudással és 

képességekkel rendelkező egyénekkel, mivel így saját, egyedi tudástárral rendelkeznek. 

Ez a sokféleség előnyöket jelent, mivel minden generáció egyedi háttértudásával, és életszemlélettel 

rendelkezik. Ugyanakkor pontosan ezek az ellentétek vezethetnek félreértésekhez és konfliktusokhoz is. A 

konfliktusok lehetőségeinek felismerése, és azok proaktív minimalizálása érdekében tett lépések hozzájárulnak 

egy pozitív légkör biztosításához, amelyben minden generáció tagja egyaránt jól érzi magát, és növekedhetnek, 

valamint gyarapíthatják tudásukat. 

A legtöbb vállalat úgy nyilatkozott, hogy nem okoz gondot a pozíciók betöltésére jelentkezőket találni, ám 

annál nehezebb megfelelő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkezőkre bukkanni, akik jól is végzik el a rájuk 

bízott munkát. 

Az interjúkból arra következtethetünk, hogy egy vállalat átállítása az Ipar 4.0-ra számos kihívással jár, nem csak 

emberi tényezőket figyelembe véve. Az interjúalanyok által azonosított kihívások különösen a megnövekedett 

költségek, a technológiai fejlesztések, az alkalmazottak digitális készségeinek hiánya, valamint a vezetőség puha 

készségeinek hiánya megköveteli az ismeretek folyamatos frissítését.  

https://www.pewresearch.org/
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Az interjúalanyok a vezetőségek számára szükséges kompetenciák sokaságát is meghatározták, melyek 

segítenék őket az ipar 4.0-hoz vezető úton. Egyetértettek abban, hogy ezen kompetenciák jelenléte egyformán 

fontos, így a vezetőségnek ezek kombinációjával kell rendelkeznie. 

A generációk közötti különbségeket illetően a résztvevők egyetértettek abban, hogy a fiatalabb generáció tagjai 

jóval hatékonyabban alkalmazzák az új technológiákat, és könnyebben alkalmazkodnak a változásokhoz, míg az 

idősebb generáció kiterjedt kapcsolati hálóval, és rendkívül fejlett kommunikációs készségekkel rendelkezik. 

Az életkori különbségek mellett a kutatások azt mutatják, hogy minden generáció másként viszonyul a munka 

fogalmához. Egyesek tranzakciós folyamatnak tekintik, amelynek révén fontos erőforrásokhoz és státuszhoz 

juthatnak. Mások inkább a környezetüket befolyásoló tényezőként tekintenek rá, s általa keresnek értelmet 

életükben. Azonban fontos leszögezni, hogy nincsenek helyes vagy helytelen válaszok arra vonatkozóan, hogy 

mi is a munka valójában, csupán személyes felfogások és vélemények léteznek, melyek mindegyike más és más 

emberhez köthető. 

Ahogy a munkahelyek egyre sokszínűbbé válnak, nemcsak az ott dolgozó különböző generációk képviselőitől, 

hanem más tulajdonságok szempontjából is, fontos időt és energiát fektetni a különböző csoportok közötti 

interakciók megfigyelésére, megértésére, és persze lehetőséget biztosítani az interakcióra különböző csoportok 

között is. Minél többen pendülnek egy húron, annál jobban képesek együttműködni, s ezzel értelmet nyer a 

szociális kompetenciák kiemelkedő fontossága is. 

Bár a tanulmányban tárgyalt négy munkahelyi generáció között számos különbség akad, vannak bizonyos 

dolgok, melyekben mindannyian egyetértenek. Mind a négy generáció hatalmas értéket tulajdonít a család 

támogató erejének, ezenkívül úgy vélik, hogy a továbbképzés, tanulás és a megfelelő visszajelzés rendkívül 

fontos a sikeres karrier szempontjából. S végül mind egyetértettek abban, hogy nehéz a változás. Legyenek 

fiatalok, idősek vagy valahol az arany középúton, az emberek többsége nem szereti a változásokat. Személyes 

véleményektől és preferenciáitól függetlenül azonban érdemes odafigyelni munkatársainkra, és tán 

belepillanthatunk történetük vaskos könyvébe, hogy picit jobban megismerjük őket. Hiszen emberek vagyunk, 

mások vagyunk, ám gyakran azonos célért küzdünk, csupán más utakon járunk. 

Végezetül következzen néhány gyakorlati tanács többgenerációs közegben dolgozó vezetőknek: 

Tedd félre a különbözőségeket. Hajlamosak vagyunk a generációk közti különbségekre koncentrálni, semmint az 

azonos dolgokra. Ne fogadd el a sztereotípiákat, s vigyázz az olyan kijelentésekkel, mint „Bezzeg az én időmben 

…”, „Én a te korodban …”, vagy a „Minden [generáció neve] -s egy …” mivel ezek negatív töltetűek. 

Bővíts a kommunikációs stratégiáidon. Tedd elérhetővé mondanivalód változatos formában. 
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Légy lényegre törő. Mindig tisztázd a projekttel, vagy feladattal kapcsolatos elvárásaid. A veteránok és a 

Babyboomer főnökök számíthatnak arra, hogy egy megbeszélt feladatot azonnal végrehajtanak, míg az X és Y 

generációkból kikerülő vezetők már azzal is elégedettek lehetnek, ha szerepel a tennivalók listáján. 

Érvelj, de okosan. Még akkor is, ha úgy gondolod, hogy a probléma forrása az illető korához köthető, vagy 

ahhoz, hogy trehány, lusta és még ráadásul lassú is, de tartsd magad a tényekhez. Mondd el neki, mik voltak 

elvárásaid, és mit tapasztaltál. Hagyd, hogy reagáljon, tán különböző az értékrendetek, de még akár az is 

megeshet, hogy megfigyeléseid pontatlanok voltak. Érvelj, ne ítélkezz. 

Építs ki együttműködésen alapuló kapcsolatokat. Jobban megértünk, és elismerünk másokat, ha lehetőségünk 

nyílik arra, hogy megismerjük őket. Fontos az olyan lehetőségek megteremtése, ahol a különböző generációk 

tagjai érintkezhetnek egymással, mind munkahelyi, mind szabadidős tevékenységeket illetően. Így 

elkerülhetőek a félreértések, és szorosabb kapcsolatokat lehet kialakítani közöttük. 

Kell egy jó mentor, de tényleg. Ez mindkét irányban működhet – ne hidd, hogy a fiatalabb generációkat csak az 

idősebb generációk mentorálhatják, hiszen minden korosztály tud tanulni a másiktól. 

Figyelj oda alkalmazottjaidra. Tájékozódj a munkahely demográfiai adatairól, valamint az alkalmazottak 

kommunikációs preferenciáiról. Rendszeres felmérésekkel (például évente) a munkavállalói csoportok közötti 

különbségek és hasonlóságok beazonosíthatóak lesznek. 

Előtted mindenki egy nyitott könyv. Vagy mégsem? Munkatársaid mindegyikének álmai, vágyai és sajátos 

szemlélete van nemcsak a munkahelyi dolgokat illetően, hanem a magánéletével kapcsolatban is. Ne tégy 

feltételezéseket, ne írj a címet a fejezetükhöz.  Bár más generációba tartoznak, mégsem különböznek annyira 

tőled. 

Nem csak az általad bejárt út érdemel tiszteletet. Egy probléma megoldásához nem csak egy út vezet, s mások 

hajlamosak nem a kitaposott ösvényeken járni, ezért légy türelmes és tiszteletteljes. Ha pedig úgy érzed nem 

látod át hogyan lesz az út végén megoldott probléma, kérdezz rá bátran. 



I l y e n  d i n a m i k u s  é s  b i z o n y t a l a n  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  a  v e z e t ő k n e k  a l k a l m a z k o d n i u k  k e l l  
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