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BEVEZETÉS

Az elmúlt évtizedekben a technológia olyan szintű fejlődést ért el, hogy ugrás szerű változást hozott az egyes 
ipari ágazatokban, amely hatással volt további gazdasági területekre is, nem beszélve a társadalmi változások 
beindításáról. Ez a technológiai fejlődés napjainkban zajlik, részesei vagyunk. Erre a jelenségre először Né-
metországban figyeltek fel, amelyre nemzeti stratégiát építettek, innen származik az ipar 4. elnevezés.

Egy olyan folyamat küszöbén állunk, ahol a vállalaton belüli és vállalatok közötti IT rendszerek összekapcsoló-
dásával a termelési lánc új jelentést kap.

Ma még a vállalatok, a vevők és a beszállítók számítástechnikai rendszerei nincsenek teljesen integrálva, de 
sok esetben a vállalaton belüli részlegek között is hiányzik a teljes integráció, így a tervezés, a gyártás és a 
szerviz nem alkot egy komplett rendszert.

A közeljövőben megtörténik a vállalatok, részlegek kohéziója, univerzális adatintegrációs hálózatok alakulnak 
ki.

Az ipar 4.0 elképzeléseknek megfelelő rendszer kialakítására nincs általános megoldás. A jelenlegi kihívások 
elvárásokat, követelményeket hoztak létre, melyekre a mindenkori egyedi megoldások során kell választ adni.

Az új megoldások segítségével kapcsolódhatunk a globális hálózatokhoz, segítve a nagyobb mennyiségű 
adatrögzítési és feldolgozási folyamatok valós idejű (real time) figyelését és irányítását.

Az „Industrie 4.0” fogalom először a 2011-ben megrendezett Hannoveri Vásáron hangzott el, ezt követően 
pedig az Európai Unió 2016-ban az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg: „Az ipar 4.0 a termelési folyamatok 
olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással az értéklánc 
mentén: a jövőben olyan „okos” gyártást hozva létre ezzel, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyo-
mon követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását és decentralizált döntéseket 
hoznak önszervező mechanizmusok alapján”. *

Az ipari forradalom folyamata napjainkban is tart, több szakaszát is el tudjuk különíteni. A népességnöve-
kedés, a gazdasági fejlődés és az urbanizáció hatására szükségessé vált, hogy a gyárakban koncentráltan és 
folyamatosan történjen a termelés.

Az új anyagok feltűnése, új energia és erőforrások születése, a gépesítés és munkaszervezés új formái, majd 
100 évvel később, elhozták az elektromos meghajtású munkamegosztáson alapuló tömeggyártás korszakát. A 
következő szakaszban az első programozható logikai vezérlők (PLC) és a számítógépekkel megvalósított rész-
leges automatizáció bevezetésével már emberi közreműködés nélkül zajlottak a teljes gyártási folyamatok. **   

Erre, vagyis a 3. ipari forradalom találmányaira épül az ipar 4.0-ként emlegetett információs és kommuniká-
ciós technológiák ipari alkalmazása. A már korábban számítógépekkel továbbfejlesztett rendszereket hálózati 
kapcsolatokkal bővítik tovább, ezzel lehetővé téve a rendszerek egymás közötti kommunikációját. A rendsze-
rek hálózatba kapcsolásával (kiber fizikai rendszer) létrejönnek az okos vagy intelligens gyárak (smart factory), 
amelyekben a gyártási rendszerek, az alkatrészek és az emberek a hálózaton keresztül kommunikálnak egy- 
mással, így a gyártás szinte automatikus.

A negyedik ipari forradalom megvalósításakor az infokommunikáció, az IoT (Internet of Things) és a felhő 
alapú számítástechnika eredménye teljesen átalakítja a gyártást, és a korábban elszigetelt termelési egységek 
teljesen integrált, automatizált és optimalizált, nagy hatékonyságú termelési folyamatba olvadnak össze a 
gyártók, beszállítók és vevők közötti kapcsolat során.

*	 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

**	 https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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A Transit projekt partnersége arra vállalkozott, hogy az ipar 4.0-hoz való kapcsolódás első lépésében olyan
oktatási anyagot fejlesszen ki a KKV-k számára, amelyben azokra a munkavállalói készségekre koncentrál, 
amelyek fejlesztése nagyon fontos, hogy a felkészülés/ átalakulás első lépései elindulhassanak.

A projekt partnersége ezért többféle felmérést is végzett, először a “desk research” történt meg a partner- 
országokban, majd online interjúk és online kérdőívek eredményeit értékeltük.
A “desk research” -ben összehasonlítottuk különböző partnerországokban az ipar 4.0-ra vonatkozó többéves 
stratégiai terveket, hosszú távú elképzeléséket és elemzéseket. 

A hosszú távú elemzések a következőkre utalnak:

Az új, digitális korszakban általánosan megfogalmazható cél az ember, illetve a technológia összehangolása, 
harmonikus és dinamikus együttműködésre való törekvése. Bár számtalan munkafolyamatot helyettesítenek 
gépekkel, továbbra is szükség van humán készségekre, ötletekre, kreativitásra, intuícióra. Az automatizá-
lás képtelen helyettesíteni a munkavégzés emberi aspektusát, de a robotok segítőként, akár kollégaként is 
megjelenhetnek, s a jövő vezetőinek majd félig humán, félig kiber összetételű csapatokat kell megtanulniuk 
irányítani.

A technológiai fejlődés hatására a cégek munkakörnyezete is radikálisan változik, egyre inkább minimálisra 
csökken a rutinfeladatok köre, nő az összetett képességeket, készségeket igénylő, bonyolult munkafolyama-
tok száma, továbbá fontossá válnak a szociális készségek is.

Az elmúlt 5 évben a top kompetenciák fontossága jelentősen átalakult.

A desk researh eredménye alapján a következő kompetenciákra került a fókusz: 

1. Technikai tudás: „minden, a munkával kapcsolatos tudás és készség, például médiaismeret, számító- 
gépes kódolás, tudásmenedzsment és statisztika. Ezeket a képességeket az egyén gyakorlás és tanulás 
során sajátítja el”.

2. Vezetői készségek: „a problémamegoldáshoz és a döntéshozatalhoz szükséges minden készség és 
képesség, például elemző és kutatói készség, konfliktus- és problémamegoldó képesség, kreativitás. 
Képesség üzleti döntések meghozatalára és a beosztottak irányítására egy vállalaton belül, valamint 
tárgyalási taktika és reakciókezelés”.

3. Szociális kompetenciák: „az egyén társadalomról alkotott nézetei és motivációi, a tudásátadás képes-
sége, vezetői készség, csapatban való munkavégzés képessége, kapcsolatépítés, és reális önkép kiala-
kítása”. 
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Az elméleti kutatás eredményeit a gyakorlatban interjúkkal, kérdőíves felméréssel pontosítottuk és egészí-
tettük ki, hogy az oktatási anyag fókuszált legyen és segítséget nyújtson a KKV-k számára, akiknek vezetői / 
vezető     munkatársai viszont már szinte minden generációhoz tartoznak.

A cégekkel online interjúkat folyattunk 6 országban, összesen 95 online interjút bonyolítottunk le, ezek elosz-
tása az alábbi ábrán látható:
(Figyelembe véve a COVID-19 állapot nehézségeit egész Európában ebben a projektidőszakban.)

1. ábra: Országonkénti interjúk megoszlása 

A felmérés az interjúalanyok személyes véleményét tükrözi.
Az az 50 vállalat, ahol a fókuszcsoportjaink képviselői dolgoznak, különböző ágazatokat képvisel, de mind- 
egyikük szembesült a digitális forradalom miatti változásokkal és kihívásokkal.

A fent említett vállalatok a következő iparágakban végzik a tevékenységüket:

Az interjú alanyok a gazdaság minden szektorából érkeztek, a jelenlegi húzó ágazatok megfelelően reprezen-
táltak voltak a felmérésben.

Az interjú alanyokkal megismertettük a “desk research” eredményeit és ezzel kapcsolatban kértük a vélemé-
nyüket, főleg a közeljövő kompetencia fejlesztések területeiről. 
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A “desk research” eredmények és a személyes tapasztalatok mennyire vannak átfedésben, mik azok a 
területek, ahol az átálláshoz szükséges munkavállalói HR fejlesztések elsőrendű fontosságúak. Természetesen 
a kapott válaszok nagyon sokrétűek és sokszínűek voltak, országonként és iparáganként is nagy eltéréseket 
tartalmaztak.

A legfontosabb egyetértések a következők voltak: 

A technológiai fejlődés hatására a cégek munkakörnyezete is radikálisan változik, egyre inkább minimálisra 
csökken a rutinfeladatok köre, tágul az összetett képességeket, készségeket igénylő, bonyolult munkafolyamatok 
száma, továbbá fontossá válnak a szociális készségek is.

A kommunikáció, a csapatmunka és a digitális technológiák ismerete, ezeken belül a kritikus gondolkodás, 
a folyamatos tanulás, a problémamegoldás, a multidiszciplináris tudás és az innovatív gondolkodás kerül a 
fókuszba.

Azok a képességek, készségek kerülnek a középpontba, amelyek megalapozzák a kreatív, innovatív embert, 
aki nem mechanikusan hajtja végre az utasításokat, ahogyan jelen helyzetben még számtalan oktatási 
intézményben és munkahelyen elvárják.

A jövőbeli sikeresség érdekében a döntéshozónak át gondolnia, milyen eszközök, rendszerek és módszerek 
mentén dolgozik jelenleg, melyek azok, amelyek a jövő munkahelyének elvárásai alapján piacképesek lesznek, 
és melyek fogják segíteni, hogy az új kihívásokhoz szükséges pozitív eredményt elérje.

A robotok, a mesterséges intelligencia, vagy az önvezető autók által átformált világban 2020 után várhatóan 
a munkakörök nagy részének ellátásához technikai tréningek válnak szükségessé, de elengedhetetlen lesz 
speciális, összetett soft skillek együttes fejlesztése is, mint például az innovációs gondolkodásmód, kreativitás, 
együttműködés, motiváció.

A COVID járvány miatt a digitalizáció felértékelődött, a fejlődés felgyorsul, és rohamléptekkel fog előre 
haladni a következő években. Már most látszik speciális közösségi folyamatok megjelenése a pandémia 
alatt is sikeresen teljesítő vállalatok között, akik új technológiákat tudtak integrálni a munkafolyamataikba, 
rugalmas és mobil munkatársakkal dolgoztak, támogatták a szervezeten belüli kreatív folyamatokat, ezáltal 
serkentették az innovációs gondolkodásmódot, szinte újra tudták definiálni magukat a válság alatt.

A Covid–19 ráébresztette a szervezeteket arra, hogy a csapatmunka sokkal fontosabb, mint gondolták. Az új 
technológiákat csapattagként kell kezelni, nem pedig emberi munka helyettesítésre használni.

Például az AstraZeneca több száz tudóst hozott össze a gyógyászat különböző területeiről – tüdőgyógyászat, 
kardiológia, onkológia – és az Oxfordi Egyetemről, hogy kidolgozzanak egy vakcinát és más gyógymódokat. 
A gyógyszeripari cég egyben kritikus szerepet játszott az Egyesült Királyságban a teszt laboratóriumok 
felállításában. Ehhez olyan technológiákat használtak, amelyek lehetővé tették a valós idejű partnerségeket 
és adatmegosztást, így jelentősen növelni tudták a munkavégzés sebességét és színvonalát.*

A megkérdezettek (interjú alanyok) többsége a következőt hangsúlyozta ki, hogy a következő évek 
folyamataiban elsődleges szerepe lesz: 

1. A technológia fejlődésével együtt az embereket érő változások, folyamatok, alkalmazkodó képesség, 
együttműködés elfogadása.

2. Innovatív szemléletet, motivációs készség, valamint a kritikus gondolkodás képessége és a kreativitás 
olyan tulajdonságok, melyeket a vállalatvezetők nyomatékosan keresnek alkalmazottjaikban, és 
értékesnek tekintenek a jövő építése céljából.

3. Empátia és diverzitás, több generációs munkahelyek, valamint a technológiai megújulás, a digitalizáció, 
a vállalati kultúra kialakítása.

* http://vezetofejlesztes.hu/ipar-4.0
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Az interdiszciplináris tudás értéke megnő, mivel vezetői szinteken az egyének várhatóan több különböző 
feladatot is képesek lesznek ellátni a vállalatban, illetve nagyon fontos lesz a csapatban dolgozás képessége. A 
csapat munkáját pedig a sikeres motiváció fogja meghatározni. A változások sikerét viszont azok az emberek 
határozzák meg, akik szervezik, menedzselik ezt az egész folyamatot. Kulcsfontosságú azon kompetenciáik 
fejlesztése, amelyek a lépések megtervezését, a vállalati kultúra átalakítását, a csoportok kialakítását segítik, 
és a csoport tagjainak a megfelelő képzések megtervezését elősegítik.

A 2020-as év megmutatta, hogy fel kell fedezni a munkatársakban rejlő rejtett potenciált a cég sikere 
érdekében. Kiderült, hogy sokkal több van az emberekben, mint amit kiválasztásukkor feltételeztek, vagy 
amiről a bizonyítványok tanúskodnak.

Az sikeres innováció végrehajtásához már megjelent a CEN/TS 165555 innovációs szabványcsalád. A 
szabványok, közül kiemelnénk az innovációs gondolkodásmódot, a kreativitás menedzsmentet segítő 
szabványt.

A megkérdezettek a következő kompetenciákat jelölték meg a projekt első szellemi termékében, illetve a
„desk research” alapján összeállított modellben meghatározottak közül az alábbiak kerültek kiválasztásra:

 ¾ Együttműködés
 ¾ Csapatirányítás
 ¾ Problémamegoldás
 ¾ Változás menedzsment
 ¾ Innováció
 ¾ Flexibilitás
 ¾ Együttműködési képesség
 ¾ Kreativitás
 ¾ Kezdeményező képesség
 ¾ Konfliktuskezelés
 ¾ Meggyőzőképesség
 ¾ Tolerancia 

A kérdőíves felmérés a tanulási szokásokról és a vállalati képzési gyakorlatról alkotott képet a partnerség 
országaiban. 347 kitöltő válasza alapján döntöttünk a képzési anyag tartalmáról, illetve a tanulási módok 
kialakításáról.

2. ábra: Összes interjúalanyok megoszlása országonként 
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A válaszadók kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy mindegyik generáció megfelelő számban képviseltesse 
magát.

Korunk aktív munkavállalói között az X generáció még emlékszik a vezetékes telefonkészülékektől a smart 
készülékekig vezető útra. A Z generációs munkavállalókra pedig a multidiszciplináris gondolkodásmód, vizuális 
látásmód sokkal erősebben jellemző, mint az előző generációkra. A humán erőforrás szempontjából lényeges 
szempont, hogy új technológiák (pl. nanorobotika, mesterséges intelligencia) milyen területeket változtatnak 
meg radikálisan, milyen új munkahelyek / munkakörök teremtődnek és ezek milyen kompetenciákat 
igényelnek a cégek versenyképessége érdekében.

3. ábra: Az interjúalanyok megoszlása generációnként

A felmérésben résztvevők mind a 4 generációt reprezentálták. A részvevők 49 %-a érkezett az X generációból, 
37 % az Y generációból, míg a Z generáció és a Baby Boom generáció 7-7 %-kal képviseltette magát.

A válaszadók 77 %-a érkezett az ipari szektorból, válaszaik a napi problémáikat mutatták.

A kérdőívben több kérdéscsoportot használtunk, az első kérdésblokk arra irányult, hogy az alábbi területeken 
(Vezetés; Vállalati kultúra; Szervezeti felépítés; Motiváció és kommunikáció) milyen tartalmi képzések 
lennének számukra megfelelőek. A másik legfontosabb kérdésblokk az volt, hogy milyen módszereket 
részesítenek előnyben egy új tudás elsajátításakor. A válaszok alapján 3 learning path-t határoztunk meg, s 
eszerint indult a képzési platform fejlesztése. Ennek alapján fogjuk kialakítani a micro-learning, e-learning és 
individual learning útvonalának lehetőségét.

Az interjúk és a kérdőíves válaszok alapján 3 nagy fejezetet jelöltünk ki, amely összefogja azokat a területeket, 
amelyek oktatása az ipar4.0 -hoz való elindulást segíti a partnerség országaiban.

Ezek a következők: 

• Innovációs gondolkodás,
• Motiváció,
• Technikai együttműködés.

A CEN/TS 16555 Innováció irányítási szabványcsaládból a 16555-3 Innovációs gondolkodás szabvány 
tematikája alapján készítettük el az Innovation thinking modult, amely magába foglalja többek közt a probléma 
megoldó készséget, rugalmasságot, együttműködési készséget, kezdeményező készséget, konfliktuskezelési 
készségek fejlesztését úgy, hogy innovációhoz szükséges gondolkodásmód alapelemein keresztül mutatja be  
a     folyamatot és világítja meg rövid példákkal. A képzési anyagba KKV-kra érvényes példák kerülnek, illetve 
az interjúk során megismert gyakorlatok pedig az online oktatási felületre kerülnek fel. 



15

A motivációról szóló fejezetben az együttműködés, kreativitás, kezdeményező készség, meggyőző képesség,
tolerancia, és a csapatmunka került kidolgozásra, illetve belekerült egy olyan fejezet is, amely a játékosításban 
használt személyiségtípusok alapján motivációs eszközöket, módszereket ajánl, mindezt professzionális 
környezetben.

A technikai együttműködés fejezet pedig az átálláshoz szükséges technikai információt foglalja össze, kiemelve 
a legfontosabbakat a döntések előkészítéséhez.

Egy ipar4.0 projekt várható sikere és értékteremtési képessége nagyban függ a definiált végső céltól. Egy 
nagyobb vállalkozás szervezeti és gazdasági felépítése sokkal ellenállóbb a lehetséges kockázatokkal szemben, 
mint egy KKV.      

Mielőtt egy KKV a negyedik ipari forradalom eszköztárának bevezetését elkezdené, tudnia kell objektíven 
pozícionálnia magát, mi az a belépési szint, ahonnan a fejlesztéseket indítja. Ennek az útmutatója az 
utolsó fejezetben található, amelyben gyakorlati leírás van a belépési szintektől kezdve, az érettségi szint 
meghatározásával. Továbbá stratégiai és technológiai megoldások is fontos szerephez jutnak.

A fejezetek tartalmi részeinek kidolgozásában a kérdőívek válaszait vettük figyelembe.

A felmérések részletes eredményei angol nyelven letölthetők a projekt honlapjáról: 
http://train4future.eu/ A kompetencia mátrix menüpont alól: http://train4future.eu/comptence-matrix/ 

Ahogy a munkahelyek egyre sokszínűbbé válnak, nemcsak az ott dolgozó különböző generációk képviselői, 
hanem más tényezők 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. Ezeknek a 
közös húroknak a kialakításában segít a motivációs fejezet.

Mind a négy generáció tagjai 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. A változások 
sok azonban szükségesek és egyre gyorsabb ütemben érkeznek, az ehhez szükséges felkészüléshez nyújt 
támogatást az alábbi kézikönyv. Különböző generációkból vagyunk, ám gyakran ugyanazon célokért küzdünk, 
más-más utat bejárva. 
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INNOVÁCIÓS 
GONDOLKODÁS
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B E V E Z E T É S
Mi az, hogy innovációs gondolkodás? Miért kell erről külön kézikönyv? Milyen korábban megtanult dolgokhoz 
kapcsolódik, és hogyan? Lehet tanulni? Pláne szabvány szinten menedzselni?

Felmerülhet még néhány tucat kérdés, amelyeknek egy részére szándékunk szerint a következő oldalakat 
böngészve választ kapnak. Hogy miért csak egy részére? Mert a téma nagyon nagy, és a vállalkozások vezetői és 
szakemberei, akik ezen kézikönyvet használni fogják, nagyon különböző előzetes tudással és tapasztalatokkal 
rendelkeznek. 

A cél tehát egy olyan segédanyag 
megalkotása, amely egyrészt használható 
gyakorlati tudást, eszközöket ad, másrészt 
kedvet csinál a folytatáshoz, és ehhez 
ötleteket tartalmaz.

Ez a kézikönyv hasonlít egy szőlőfürthöz, 
amelyről lehet csipegetni, étvágyat csinál 
egy másik fajta megkóstolásához, és azért a 
jóféle bort is eszünkbe juttatja.

B E V E Z E T É S  2  –  S A K KO Z Z U K  K I  M I  I S  A Z  I N N O VÁ C I Ó S 
G O N D O L KO D Á S
Az innovációs gondolkodás viszonylag új fogalom. Nem csoda hát, hogy viszonylag kevesen ismerik, és igen 
kevesen lehetnek olyanok, akik az innovációs gondolkodást tudatosan alkalmazzák. Pedig az innovációs 
gondolkodás tudatos alkalmazása jelentősen hozzájárulhat a vállalat versenyképességének fenntartásához, 

növeléséhez.

Ahhoz, hogy az innovációs gondolkodáshoz 
közelebb kerüljünk, sakkozzunk egyet. A sakk 
ősi játék, szabályait többé-kevésbé szinte 
mindenki ismeri, igen sokan különböző 
szinteken játsszák is. Érdekes módon ugyanis 
a sakkjátszmában alkalmazott gondolkodás 
és az innovációs gondolkodás között - 
különösen a termék-innováció esetén - 
számos párhuzamot találunk. 

A gazdaságban régi frázis, hogy a vevő a király – és ez nem sakk-analógia. Az innovációban a sakk analógiát 
használva a király a vevő. A világos bábukat vezető sakkozó célja bábuit úgy vezetni, hogy a sötét királya 
üthetővé váljon, és bármerre lépne, üthető maradjon (azaz: mattot kapjon). Az innováció célja, hogy olyan 
új, vagy jelentősen fejlesztett termékeket, szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyeket a vállalkozás piacra tud 
vinni, el tud adni, vagyis a párhuzamnál maradva a királyt (vevőt) rávenni arra, hogy az innováció eredményét 
megvásárolja.

PIRO4D - Pixabay
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A sakkban a bábuk lépéseit a sakkozó irányítja. Az innovációban a bábuk helyett közreműködők, berendezések,

technológiák stb. vannak. Ezen szereplőkre és tényezőkre tekinthetünk olyan bábukként (csak a sakk 
analógiájaként, és nem, mint önállótlan, kívülről irányítható és irányítandó, önálló gondolkodásra, cselekvésre 
képtelen szereplőkként), amelyeket az innovációs menedzser*   irányít. Nyilvánvaló, hogy a sakkban a világos 
bábukat vezető sakkozó gondolatban olyan stratégiát állít fel, amely eredményeképpen, reményei szerint a 
sötét király matt helyzetbe kerül. Az innovációs menedzsernek gondolatban olyan stratégiát kell felállítania, 
amelynek eredményeképpen a vevő (király) megveszi az innováció eredményeképpen kifejlesztett terméket 
vagy szolgáltatást, vagy pl. folyamat- ill. marketing-innováció esetén a meglévő terméket egyszerűbben, 
gazdaságosabban, hatékonyabban állíthatja elő, vagy a piaci láthatatlanságból kiviszi a fénybe, a függöny 
mögül a színpadra.

A sakkban előfordul olyan eset, amikor kiderül, hogy a világos bábuk nem tudják elérni céljukat, ilyenkor a 
sakkozó feladja a küzdelmet. Az innovációban pedig előfordul olyan eset, amikor az innovációs menedzser 
észleli, hogy valamilyen ok miatt (technikailag nem lehetséges, túl drága lesz, a versenytársak megelőzték 
stb.) nem lehet a vevőnek jól eladható terméket vagy szolgáltatást kifejleszteni. Ilyenkor a felesleges költségek 
elkerülése végett leállítja az innovációt.

A sakk bábuk mozgatását szigorú szabályok korlátozzák. Az innováció szereplőinek (bábuinak) lépéseit látszólag 
semmi sem szabályozza. Ez azonban csak látszat. A valóságban számtalan jogszabály, fizikai törvény, műszaki 
jellemző, pszichológiai motiváció stb. szabályozza. Tény, hogy sakkozni egyetlen szabálycsomag betartásával 
lehet. Az innováció esetében azonban a különféle szabályok komplex figyelembevételére (észlelésére és 
megfelelő alkalmazására) van szükség.

A sakkozás egyéni műfaj. Az innováció ezzel szemben kooperatív műfaj. A kooperativitás azt is jelenti, hogy a 
szereplők (bábuk) egy részének a sakk bábukkal szemben önálló akaratuk, elképzelésük, ambíciójuk is van, ill. 
ezt az ambíciót érdemes és hasznos felébreszteni, támogatni, és a megfelelő mederbe terelni. A kooperáció 
igen sokféle lehet. Alapvető, hogy az összehúzó és a szétnyomó erők egyaránt megjelennek. Nyilvánvaló, 
hogy amennyiben hatékony innovációt akarunk megvalósítani, az innovációs gondolkodásban az összetartó 
erőknek kell dominálnia. Ennek biztosítása a sakkal szemben - ahol az összes szabályt egyetlen nem túl vastag 
szabálykönyvben össze lehet foglalni – igen nehéz feladat. Sőt egyértelmű biztosítása lehetetlen. Mindössze az 
a lehetőség adódik, hogy az innováció vezető szakemberei szabályozásként egy viszonylag laza keretrendszert 
hoznak létre. Ezt a keretrendszert valósítja meg a CEN/TS 16 555 „Innovációs menedzsment” szabványcsalád. 
Ennek használata nem kötelező, de célszerű. Alkalmazásával ugyanis a keretrendszeren belül maradunk, ami 
nagyban növeli annak esélyét, hogy az innovációnkkal olyan új terméket, szolgáltatást hozzunk létre, amellyel 
rá tudjuk venni a királyt arra, hogy ezt megvásárolja.

Végezetül fel kell ismernünk azt a tényt, hogy a sakkozók úgy növelik győzelmi esélyeiket, hogy nagyszámú 
korábbi sakkpartit elemeznek. Az innovátor pedig úgy tökéletesítheti tevékenységét, hogy összegyűjti és 
gondosan tanulmányozza, elemzi az innovációs projektéhez hasonló témájú jó és legjobb gyakorlatokat. Az 
is igaz azonban, hogy az elbukott projektek elemzéséből – mint rossz gyakorlatból – is számos esetben olyan 
tanulság vonható le, amely végül is éppen a sikeres innovációt segíti elő.

Összefoglalva a jó sakkozó minden idegszálával arra koncentrál, hogy az ellenfél királyát bekerítve mattot 
adjon. A jó innovációs menedzser pedig minden idegszálával arra koncentrál, hogy olyan termék vagy 
szolgáltatás fejlesztését menedzselje, amelyet a király (vevő) megvásárol.

* * Az innovációs menedzser lehet a szervezeten belül elkülönülő pozíció, de lehet valamelyik vezető részfeladata is, fűggően a szervezet méretétől, aktuális helyzetétől stb. Nincs egyetlen megfelelő szervezeti megoldás, a lényeg, hogy ez a gondolkodásmód és funkció 

meglegyen. 
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A  C E N / T S  16555 S Z A B VÁ N Y R Ó L
A CEN/TS 16555 európai szabványcsalád az Innováció menedzsment különböző területeit foglalja össze.

A szabványcsalád részei a következők:

 ¾ 1. rész: Innováció irányítási rendszer;

 ¾ 2. rész: Stratégai információszerzés menedzsment

 ¾ 3. rész: Innovációs gondolkodás;

 ¾ 4. rész: Szellemi tulajdon menedzsment;

 ¾ 5. rész: Együttműködés menedzsment;

 ¾ 6. rész: Kreativitás menedzsment;

 ¾ 7. rész: Innováció menedzsment értékelés.

Bizonyára sokakban felmerül, vagy felmerült a kérdés: de miért kell, miért 
érdemes az innovációt szabványosítani? 

Szkennelje be az alábbi QR kódot, és egy remek összefoglaló talál egy 
korábbi európai rendezvény beharangozójában.

Ahogyan a gazdaság és társadalom 
fejlődése során   felmerült   az   igény        
a fizikai   dolgok   szabványosítására 
– és   még   a   szabványosítás   
után is vannak ezekben is világszerte 
különbségek (pl. elektromos hálózat 
és csatlakozói; nyomtávok a kötött 
pályás közlekedésben; az internet 
működése, eszközök csatlakoztatása 
a világhálóhoz) – úgy az emberi 
működés, együttműködés, a fogyasztók 
kiszolgálása kapcsán is felmerült a 
„közös nyelv”, az egységesen vagy 
legalábbis könnyen megérthetően 
megfogalmazott működési elvek 
kialakításának igénye.

Miért?

A teljesség igénye nélkül:

 ¾ mérhetőség
 ¾ ismételt alkalmazhatóság, mert szabályokat, útmutatást vagy jellemzőket tartalmaznak (a szabvány 

jellegétől függően)
 ¾ érthetőség, közös nyelv

Az innováció menedzsmenttel foglalkozó szabványcsalád a szervezetek, vállalkozások innovációs tevékenységét 
támogatja azzal, hogy egységes, általánosan értelmezhető gondolkodási és irányítási keretbe helyezi.
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Nagyon sok esetben tapasztalhatjuk, hogy egy vállalkozás remek új, vagy újszerű termékkel lép piacra, és 
amikor egy szakértő rákérdez az innovációs tevékenységre (esetleg az innovációs tevékenységet támogató 
források igénylésére, használatára), akkor csodálkozó tekintet lát, és kb. azt a választ kapja, hogy “mi csak 
tettük a dolgunkat”. Ismerős? Az ismerősségen túl talán meglepő is. Elindul a gondolkodás: tehát ez is 
innováció?

Nos, a szabványcsalád abban segíti a szervezeteket, hogy: 

 ¾ segítségével megértsék, felismerjék, hogy az innováció szinte minden szervezetben rendszeres, 
 ¾ az innovációs tevékenység tudatosításán keresztül a szervezet (vállalkozás) működésében hozzáadott 

értéket biztosítson,
 ¾ módszerekkel, eljárásokkal, információkkal járuljon az innovációs tevékenység eredményességéhez, 

sikerességéhez.

Az innováció olyan folyamat, amely során az ötletből/kutatási eredményből 

 ¾ új piacképes termék vagy szolgáltatás, vagy
 ¾ új technológia, vagy
 ¾ új marketing módszer, vagy
 ¾ új üzleti modell, illetve szervezeti megoldás jön létre.

Amíg az eredmény nem kerül piacra, vagy nem kerül alkalmazásba, addig csak próbálkozás, ami történik.

Az innováció menedzsment szabványcsalád támogatást nyújt ahhoz, hogy a fejlesztés során kevesebb legyen 
a próbálkozás, és több az eredmény.

A vállalkozás könyveire lefordítva: az innováció eredményeként kevesebb a költség és ráfordítás, és/vagy több 
a bevétel, vagy magasabb az árrés.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az innováció jellemzően műszaki tevékenység.

Az innováció, innovációs gondolkodásmód és így az innováció menedzsment azonban értelmezhető a 
közigazgatásban, a szolgáltatásban, a teljes gazdaságban, a kulturális területen, az oktatásban, és ezeken túl 
a térségi- régiós fejlesztésekben is (társadalmi innováció). Összefoglalva: munkánk, gazdasági és társadalmi 
életünk minden területén. Természetesen e területeken a vevőt-felhasználót-igénybe vevőt a területnek 
megfelelően kell értelmezni. A lényeg viszont: az innováció – és így az innováció menedzsment szabványcsalád 
– nem a for-profit terület sajátja, hanem minden szervezeti formában, minden gazdasági ágban és társadalmi 
területen értelmezhető.

Lássuk röviden a CEN/TS 16555 európai szabvány elemeit, hogy így az általános képet immár strukturálisan is 
áttekintve a kézikönyv gyakorlati részére térhessünk.

Elsőként rövid összefoglalást adunk a szabvány család elemeiről:

 1. RÉSZ: INNOVÁCIÓ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

Innovációs irányítási rendszer (CEN/TS 16555-1: 2013, Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-1: 2013, 
Bulgáriában: СД CEN/TS 16555-1:2014) magát az irányítási rendszert foglalja keretbe, az innovációs tölcsér 
működését írja le. Keretbe foglalja azokat a tényezőket, amely meghatározzák egy-egy vállalat (vagy egyéb 
szervezet) jövőképet, stratégiáját összhangban a szervezeti kultúrával.
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Megmutatja az utat a szabvány szervezeti integrációjához, kommunikációjához, erőforrások beazonosításához 
és a hatékony vezetési módszer kialakításához. 

2. RÉSZ: STRATÉGIAI INFORMÁCIÓSZERZÉS MENEDZSMENT

Stratégiai Információszerzés Menedzsment (CEN/TS 16555-2: 2014; Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-2: 
2014, Bulgáriában: СД CEN/TS 16555-2:2015) a stratégiai információszerzés irányítás lépéseit tárgyalja, a 
szükségletek beazonosításától az eredmények felhasználásáig. 

Segít azonosítani, hogy a tervezett, elindított innovációhoz milyen jellegű piaci, környezeti információk 
szükségesek, továbbá segítséget nyújt az információs források beazonosításában és helyes értékelésében. 

3. RÉSZ: INNOVÁCIÓS GONDOLKODÁS

Innovációs gondolkodás (CEN/TS16555-3: 2014; Magyarországon MSZ CEN/TS16555-3: 2014, Bulgáriában: 
СД CEN/TS 16555-3:2015) olyan strukturált megközelítés, melynek segítségével információkat, felismeréseket 
és tapasztalatokat keresnek és alkalmaznak a lehetőségek maximalizálása és problémák megoldása céljából, 
amelyek kedvező eredményeket hoznak a piacon. Kézikönyvünk további részében ezen gondolkodásmód 
gyakorlati alkalmazásával foglalkozunk. Ezen gondolkodás, mint ahogyan a teljes szabvány nem csak a termék, 
hanem a folyamat-, a szervezeti és a marketing innovációt is segíti, támogatja.

4. RÉSZ: SZELLEMI TULAJDON MENEDZSMENT

Szellemi tulajdonnal való gazdálkodás (CEN/TS 16555-4: 2014; Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-4: 
2014, Bulgáriában: СД CEN/TS 16555-4:2015) szabványa útmutatást nyújt a szervezetnek a szellemi tulajdon 
azonosításához, használatához és védelméhez. Továbbá segíti a szervezeteket abban, hogy szellemi tulajdonra 
vonatkozó stratégiájukat beágyazzák üzleti stratégiájukba.

5. RÉSZ: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MENEDZSMENT

Az együttműködés-kezelés (CEN/TS 16555-5:2014; Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-5:2014, Bulgáriában: 
СД CEN/TS 16555-5:2015) szabványa megvilágítja az együttműködés szerepét az innovációs folyamat 
különböző szakaszaiban, továbbá ennek irányítási módszereit és ösztönzését írja le.

6. RÉSZ: KREATIVITÁS MENEDZSMENT

Kreativitásirányítás (CEN/TS 16555-6:2014; Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-6:2014, in Bulgáriában: СД 
CEN/TS 16555-6:2015) útmutatást ad azon új ötletek keletkezési folyamatának az irányítására, amelyekből az 
innovációk létrejönnek.

7. RÉSZ: INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉS

Az innovációirányítás értékelése (CEN/TS 16555-7:2015; Magyarországon: MSZ CEN/TS 16555-7:2015, 
in Bulgáriában: СД CEN/TS 16555-7:2016) szabvány szerinti teljesítményértékelési mutatószámokra 
fókuszál, iránymutatást ad a vállalatok által bevezetett innováció menedzsment rendszer erősségeinek és 
gyengeségeinek felméréséhez.

Mert ahogyan a már elhíresült gondolat szól: amit nem tudunk mérni, menedzselni sem tudjuk. (Robert S. 
Kaplan és David R. Norton)

Ha visszatekintünk a szabványra, szervezeti nézőpontból azt láthatjuk, hogy a szabványcsalád elemei a 
szervezetek egészséges, reziliens (rugalmas alkalmazkodásra képes) működéséhez is támpontot, keretet 
adnak.
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M I R E  J Ó  A Z  I N N O VÁ C I Ó S  G O N D O L KO D Á S ?
A címbeli kérdést nagyon egyszerűen is meg lehet válaszolni: arra, hogy eredményeképpen növelni tudjuk a 
vállalkozás vagy szervezet piaci erejét, eredményességét.

Hogy ez pontosan mit jelent, az nagyban függ az adott szervet, vállalkozás megfogalmazott stratégiai céljaitól, 
víziójától. Függ persze a környezettől, a körülmények változásától is.

E sorok a 2020-as COVID-19 járvány idején íródtak. Most igen könnyű belátni, hogy az eredményesség jelentése, 
tartalma nagyon gyorsan változhat pl. külső környezeti hatások miatt a vállalkozások, szervezetek életében. 
Amit egy vállalkozás 2020 elején kitűzött célként, nagyon sok iparágban biztosan nem megvalósítható ebben 
az évben.

Át kellett gondolni a célokat, a reális lehetőségeket, és bizony előnyben volt-van az a vállalkozás, vagy egyéb 
szervezet, amely már most készen volt a tudatos innovációra, hiszen így a helyzet észlelése után azonnal el 
tudott kezdeni a szükséges változtatásokon dolgozni. A tudatosan alkalmazott innováció pedig nagy segítség 
ebben.

Ahogy a szabvány fogalmaz: „Az innovációs folyamat kezdőpontját az a pillanat képviseli, amikor egyértelművé 
válik, hogy létezik kívánatosabb eredmény, ám sem ennek jellege, sem a hozzá vezető út nem egyértelmű…”

I N N O VÁ C I Ó S  G O N D O L KO D Á S H O Z  S Z Ü K S É G E S  T É N Y E Z Ő K 
A  S Z E R V E Z E T E N  B E L Ü L
Pragmatikus, rövid megállapítás: az alapvető tényező a nyitottság – mint emberi viszonyulás és viselkedés, 
mint gondolkodásmód, mint kommunikációs készségek, és mint szervezeti kultúra.

Az innovációs gondolkodásmód iteratív és interaktív jellegénél fogva igényli a türelmet és az együttműködést. 
Az együttműködésen belül fontos a folyamatban résztvevők megértésére való szándék és készség-képesség, 
nyitottság a más nézőpontok elfogadására, és az elfogadáson keresztüli értelmezésére, megértésére.

Fontos, hogy a szereplők képesek legyenek egészében átlátni a helyzetet és problémát, és képesek legyenek 
azt részeire bontva elemezni, és értékelni – mind a saját, szervezeti nézőpontjukból, mind a piac, a potenciális 
ill. megcélzott vásárló, felhasználó nézőpontjából. Ehhez kapcsolódik, hogy szükség van mind a logikus, mind  
az érzelmi típusú, szabad, kreatív gondolkodásra

Elengedhetetlen, hogy a szervezet el tudja viselni a sikertelenséget, a kudarcot; ezeket tanulásként, 
tapasztalatként tudja felfogni, és az innovációs folyamatban erre képes legyen értékként tekinteni. Ehhez 
kapcsolódóan szervezeti képességbeli előny, ha ezen ún. felnőtt-tanulásokat, tapasztalatokat a szervezet 
képes beilleszteni a meglévő, vagy alakuló tudásbázisba, annak érdekében, hogy a tapasztalat megmaradjon, 
és a későbbiekben is felhasználható legyen.

Ebből következően kritikus szervezeti tényező az, hogy a hibákat, kerülőutakat ne büntessék, ezeknek 
következménye még nyomokban se legyen megszégyenítés, és kialakuljon annak kultúrája, hogy a negatív 
tapasztalatokat a szervezeti tudásba előre tekintő módon becsatornázzák az előzőeknek megfelelően.

Mindezekből kiolvasható, hogy az innovatív működés kulcsa alapvetően az emberi tényező – hiszen a szervezet 
kultúráját emberek alakítják, közvetítik és fogadják el, és az innovációhoz kapcsolódó tevékenységet emberek 
végzik.

Felmerülhet az a kérdés, hogy mi van, mi lehet a mesterséges intelligenciával. Az ezzel kapcsolatos tudás és 
vélekedés napról-napra változik, alakul. Azt mindenesetre jelen állapotban elfogadhatjuk, hogy ahogyan a 
gépeket, eszközöket emberek hozták létre és működtetik, úgy a mesterséges intelligencia létrahozásához (big 
data, szoftverek, hardverek), működtetéséhez, használatához is szükséges az ember, legalábbis – és ez már 
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egy futurisztikusból egyre inkább mindennapivá váló gondolat – együttműködő partnerként. 

A mesterséges intelligencia fejlesztésében-fejlődésében fontos figyelembe venni a tervezett vagy ma még 
csak elképzelt használat kapcsán felmerülő etikai kérdéseket.

Összegezve tehát részben szervezeten belüli, részben azon kívüli tényezők az innovációs gondolkodásmód 
mozgatórugói: a kontextus, az emberek és az eredményeket lehetővé tévő, illetve korlátozó tényezők. 
Könnyű belátni, hogy a szervezeten kívüli tényezők észleléséhez, megértéséhez, és a szervezet érdekében 
történő felhasználásához is szükséges a szervezeten belüli emberek tevékenysége, működésmódja (stílusa, 
kommunikációja, viselkedési típusa stb.)

A közgazdaságtan, szociológia, pszichológia és ezen tudományágak együtt is hosszú ideje foglalkoznak a 
szervezetekkel, különböző elméleti modelleket, vizsgálati dimenziókat alkottak. A szervezetek kultúráját 
általában összefüggésbe hozzák az adott ország kultúrájával, annak dimenzióival. A legismertebb, és általánosan 
elfogadott (a világhálón is elérhető) kulturális kutatások az ún. Hofstede-tanulmányok (szerzőjük 2020-ban 
hunyt el) és a GLOBE kutatások. A teljesség igénye nélkül ezen kutatások vizsgálják az adott társadalomra 
jellemző hatalmi távolságot, maszkulin vagy feminin jelleget, a bizonytalanságkerülést, a hosszú- vagy rövid 
távú orientációt.

Ezek a jellemzők a szervezetekben, azok 
működésében is megjelennek. Az innováció 
szempontjából fontos tényezők, hogy a 
szervezet mennyire rugalmas, mennyire 
szabályozott, mennyire viseli el a kudarcot, 
mekkora a bizalom.

Más nézőpontból a szervezeti kultúrák 
feloszthatók:

 ¾ hatalom,
 ¾ szerep,
 ¾ feladat és,
 ¾ személyiség típusú kultúra.

Vizsgálhatók a szervezeti kultúrák a:
 ¾ külső vagy belő orientáció,
 ¾ stabilitás/kontrol,
 ¾ rugalmasság/dinamizmus mezőben is.

Az tényként elfogadható, hogy a szervezeti kultúrának vannak látható és láthatatlan elemei, ezért is használja 
több szerző a jéghegy hasonlatot. A jéghegyhez hasonlóan a szervezeti kultúrának is a jóval kisebb része 
látható, és jóval nagyobb a mélyben rejlő mozgatórugók összessége.
A szervezeti kultúra lényegi elemei a McKinsey-féle 7S modell alapján a startégia, struktúra, rendszerek, 
képességek, emberek, stílus, értékrend.

Érdemes itt elgondolkodni egy kicsit a saját szervezetünk kapcsán. Vajon a fenti 7, McKinsey által 
megfogalmazott elemnek melyek a látható, és nem látható részei?
Mit tehetünk azért, hogy a látható rész növekedjen?

Ha az olvasót a szervezeti kultúra témája jobban érdekli, érdemes pl. Schein, Handy, Kono, Quinn, Flamholtz 
gondolataival megismerkedni a téma kapcsán.
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Az innováció szempontjából nem mondhatjuk, hogy egy meghatározott kultúra az innovációnak leginkább 
megfelelő. Az optimális kultúra függ(het) iparágtól, a cég fejlődési fázisától, a stratégiától stb. Az innováció 
szempontjából kritikusan fontos tényező az adott kultúrában az, hogy az innovatív gondolkodáshoz, 
működéshez szükséges nyitottság, támogatás meglegyen, ahogy erről a korábbiakban már szerepelt néhány 
gondolat.

Milyen tényezők eredményezhetnek ilyen kultúrát? A visszajelzések, elismerések rendszeressé tétele; a 
munkavállalók visszajelzéseinek, ötleteinek ösztönzése; ha a közvetlen vezetők erősen képviselik a kultúrát; ha 
a vezetés hiteles, azaz a céges értékek szerint tevékenykedik, viselkedik; ha a cég támogatja a sokszínűséget és 
a jó együttműködést; ha valós érték a fejlődés, tanulás; ha a kultúrát folyamatosan éli a szervezet – azaz nem 
csak papíron, vagy a kifüggesztett zászlóra írva (ezt képletesen értve pl. a vállalat weblapján megfogalmazva) 
létezik.

Az innovatív gondolkodást a szervezet az ösztönző kultúrán túl megfelelő motivációs rendszerrel támogathatja 
- és érdemes is támogatni.

A motiváció szerepét mutató általánosan elfogadott alapképlet: 

Teljesítmény = készség/képesség + motiváció

vagy

Teljesítmény = készség/képesség * motiváció

A képlet összetevői teljes bizonyossággal igaznak tekinthetők. Csupán 
az a kérdés, hogy a tényezők között valóban az összeadás vagy szorzás 
a legmegfelelőbb művelet, vagy inkább valamiféle hatványozódás 
eredménye a teljesítmény, melyet a rendelkezésre álló készségek és 
képességek, és az ezeket termőre fordító motiváció hatására érünk el.

Szervezetelméleti nézőpontból a motiváció az ösztönzés 
szinonimájának tekinthető, vagyis azt a viselkedést és cselekvést hívjuk 
motivációnak, amellyel a vezető a beosztottjait ill. a szervezet a tagjait 
(munkavállalóit) a szervezeti célok elérésére készteti.

A szervezeti   motiváció   témájának   nemzetközi   szinten   elismert 
szakértője Daniel H. Pink. Motiváció 3.0 könyvében hét pontban foglalta össze, mik a jutalmazáson és 
büntetésen alapuló, azaz a „ha-akkor” motivációs rendszerek végzetes hibái, melyek akkor következnek be, 
ha átlépünk egy küszöböt. A nehézség e küszöb helyes megtalálásában rejlik.

1. A belső motiváció elnyomása (Hiszen a megfogalmazott, mérhető külső elvárásoknak/céloknak 
és a folyamatokban megfogalmazott normáknak való megfelelés tartósan csak akkor valósítható 
meg, ha nem figyelünk belső igényeinkre, lehetőségeinkre.)

2. A teljesítmény csökkentése („Tudnék ugyan többet, de azt már nem díjazzák, akkor minek?”)

3. A kreativitás rombolása („Megfogalmazták a konkrét célt, nincs értelme máson törni a fejemet, 
úgysem sikerül elérni…”)

4. A jóra törekvés háttérbe szorítása  (Az előző ponton túl megjelenik az, hogy az eredendően jószándékú, 
a „nagyobb jó” -ra irányuló cselekedet mintegy értékét veszti a túl „kommersz” jutalom hatására; 
van, ami pénzért nem megvehető, csak anyagi jutalmazásért nem végzik el a munkavállalók.)

5. Rossz útra, erkölcstelen magatartásra csábít (Ha nem, vagy nehezen elérhető a cél, akkor megjelenik 
a mérések, statisztikák szándékos torzítása, csökken az őszinteség; a „tiszta játék” -ot támogató 
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értékrendű szereplők elkezdenek kirekesztődni, és ők gyakran el is hagyják a szervezetet.)

6. Függőséget okoz (Ha egyszer valamit jutalmazott a szervezet, a rendszer, akkor ez a későbbiekben 
már elvárásként jelenik meg – sőt: egyre nagyobb elvárásként -, és jutalmazás elmaradása csalódást 
okoz, ami együtt járhat a teljesítmény csökkenésével.) 

7. A rövidtávú gondolkodást támogatja (A rövidtávú, éves, vagy akár negyedéves elvárások, és az 
ahhoz kötött jutalmazások rendszere azt támogatja, hogy ezek az elvárások valósuljanak meg, és 
– a nem kellően érett, felelős gondolkodású vezetők számára – nemhogy nem támogatják, hanem 
kifejezetten gátolják a hosszabb távú gondolkodást. Jól illusztrálja ezt a „Jobb ma egy veréb, mint 
holnap egy túzok!” magyar szólás is”.)

Pink könyvében remek ötleteket ad a mai korban jól 
működő motivációs szemléletre. Íme egy rövid 
összefoglaló, ha QR kódot használja. Pink a közösségi 
médiában is aktív, Facebook és LinkedIn oldalainak 
elérhetősége a következő. Hasznos információkkal, 
javaslatokkal, új kutatási eredmények gyakorlati 
alkalmazási lehetőségeivel ismerteti meg olvasóit.

A Z  I N N O VÁ C I Ó S  G O N D O L KO D Á S  L É P É S E I
Ismét csak furcsának tűnhet ez a fajta elemekre, lépésekre bontás. A struktúra azonban egyrészt segíti a 
folyamat tudatos felépítését, másrészt kereteket ad a gondolkodáshoz, működéshez, csökkenti azt a „csábítást”, 
hogy érzelmi alapon „beleszeressen” a szervezet egy-egy ötletbe, és hosszabb utat tegyen meg a sikertelen, 
eredménytelen irányba. Azaz mint egyfajta navigációs rendszer, viszonylag korán jelzi (pontosabban lehetővé 
teszi annak észlelését), ha a folyamat kedvezőtlen irányba halad.

1. LÉPÉS: INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS

Tehát elindul a folyamat, a korábban a szabványból már idézett helyzet alapján: „Az innovációs folyamat 
kezdőpontját az a pillanat képviseli, amikor egyértelművé válik, hogy létezik kívánatosabb eredmény, ám sem 
ennek jellege, sem a hozzá vezető út nem egyértelmű.…”

Ekkor történik a kezelendő problémával, vagy a felmerült, lehetőségnek tekintett ötlettel/kutatási eredménnyel 
kapcsolatos információk gyűjtése. 

A teljesség igénye nélkül: 

 ¾ Milyen a piaci környezet?
 ¾ Mit mond a vonatkozó jogi szabályozás?
 ¾ Mit mondanak az előrejelzések?
 ¾ Mi a piac szükséglete, vagy esetleg már megfogalmazott igénye?
 ¾ Mit gondolnak, hol tartanak a versenytársak?

 

 Az információgyűjtés során a piaci korlátokkal NEM kell foglalkozni.

 
Az információgyűjtés fázisában a szabványcsalád 2. (Stratégiai információszerzés menedzsment) és 5. 
(Együttműködés menedzsment) tagja is figyelmet érdemel, használható.

Milyen eszközök, lehetőségek segíthetnek az információgyűjtésben?
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TUDATOS NETWORKING

Az utóbbi 20 év egyik tudományos iránya a hálózatkutatás. Az eredmények sorra kikerülnek a szervezetek 
világába is. A szervezeti irodalomban évek óta cikkeznek a hálózatos világ, az új típusú munkaszervezetek 
kialakulásáról – és ezeket a lazább, egy-egy feladatra összeálló szerveződéseket a startupok világában, és a 
nagyvállalatok mindennapivá váló projektszervezeteiben már láthatjuk is.

Mind a nagyobb, mind a kisebb szervezeteket érinti a tudatos networking, azaz a tudatos üzleti kapcsolatépítés, 
kapcsolatápolás.

Ki-ki megtapasztalhatta, hogy ha beszállítót keres, szívesebben választ pl. korábbi iskolatársai, volt kollégái 
közül. Az, hogy az ismeretség, a személyes kapcsolat érték, nem újdonság.

Az is ismert jelenség, hogy az internet elterjedésével az információ-dömping is együtt jár, és néha bizony 
nehéz választani, jól dönteni az elérhető információk alapján. Érdemes tehát korábbi, esetleg elfeledett vagy 
meglazult kapcsolatainkat feléleszteni, és újabb kapcsolatokat építeni. 

Az új kapcsolatok építésének lehetőségei: 
Részvétel – személyesen vagy online

 ¾ tréningeken,
 ¾ konferenciákon,
 ¾ egyéb szakmai rendezvényeken (meetup, 

bemutató, verseny, stb.)

Csatlakozás
 ¾ szakmai szervezetekhez,
 ¾ networking szervezetekhez (országos és/

vagy nemzetközi),
 ¾ sport-hobby közösségekhez.

Természetesen a régi kapcsolatokat is fontos fenntartani, 
vagy feléleszteni. Jó felület erre a közösségi média (akár a 
személyes, vagy vegyes, mint pl. a Facebook, Instagram, akár 
a professzionális, mint a LinkedIn), a különböző iskolai és 
munkahelyi találkozók, alumni rendezvények.
Melyek az eredményes networking titkai?
Először is: tartsd szem előtt, hogy nem a kapcsolatok 
mennyisége, hanem a minőségük a döntő. 

Hogyan alakíthatsz jó kapcsolatokat?
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 ¾ Adj! – ha arra figyelsz, mivel tudsz újdonsült vagy régebbi partnerednek segíteni, előbb- 
utóbb visszaérkezik a segítség!

 ¾ Figyelj a beszélgető partneredre! – egyrészt soha nem tudhatod, mikor hangzik el számodra 
érdekes és fontos információ, másrészt a kapcsolatépítésnek fontos eleme az őszinte 
érdeklődés.

 ¾ Többet hallgass és kérdezz, mint amennyit beszélsz! – gondolj bele, bizonyára te is azokat a 
partnereket kedveled, akik érdeklődnek irántad.

 ¾ Csak olyat ígérj, amit be is tudsz tartani – és tartsd is be az ígéretedet!
 ¾ Cselekedj! – ha partnered is nyitott az együttműködésre, mielőbb találd meg a megfelelő 

formát. A gyors után-követés nagyon fontos!
 ¾ Hosszú távra gondolkodj! – egy potenciális partnert ne áraszd el az összes ötleteddel… 

építsd a kapcsolatot, építsd az együttműködést!
 ¾ A rendezvényeken használd ki a kávészüneteket! – igen, tudjuk. A legtöbb embernek nem 

könnyű csak úgy odamenni valakihez… Gondolj bele! Valószínűleg az is ugyanezt érzi, akivel 
szívesen beszélgetnél. Kezdeményezz tehát bátran. A gyakorlás – ebben is! – meghozza az 
eredményt.

A fenti gondolatok mind a személyes, mind az online kapcsolatépítésre igazak. 
Vannak, akik az online eseményeken nehezebben lépnek ismeretlen emberekkel kapcsolatba. A 
kapcsolatfelvételre remek lehet a külön chatszoba – általában ennek létrehozásáért a moderátorhoz kell 
fordulni – vagy az online chat, üzenetküldő felület. Az online rendezvény szünetét nagyjából ugyanúgy 
érdemes kapcsolatfelvételre használni, mint a konferencia vagy meetup szünetét, csak itt az elérhetőségeket 
nem a névjegyek cseréjével tudjátok megadni egymásnak. Az online rendezvények után még nagyobb a szinte 
azonnali cselekvés – e-mail írás, vagy telefonálás jelentősége. 
Eszerint:

 ¾ ha a szervezet még nem tagja, érdemes online szakmai és kapcsolatépítő közösségekhez 
csatlakozni

 ¾ érdemes rendszeresen figyelni az online (és személyes) szakmai rendezvények lehetőségét, 
nagyon sok tartalmas – és elérhető árú, vagy akár díjmentes – rendezvényre lehet bukkanni.

 ¾ a munkavállalók egy részének akár remek motiváció lehet egy ilyen rendezvényen a részvételi 
lehetőség – ne feledjük a kapcsolatépítést feladatul kitűzni a delegált résztvevőnek!

 ¾ egyre többen nem kedvelik a papír névjegykártyát – készüljön a szervezetnél elektronikus, 
azonnal elküldhető névjegy is!

ONLINE INFORMÁCIÓ KERESÉS

Az online információszerzés gyors módszer. Érdemes ehhez igénybe venni a szervezet fiataljait, a „digitális 
bennszülötteket”, akiknek az online térben való mozgás természetes.

Az ún. digitális írástudásban viszont korosztálytól függetlenül vannak fejlesztendők. Nem elegendő az 
informatikai eszközök (a hardver, és bizonyos szoftver-funkciók, divatos alkalmazások) gyors, biztos használata. 
Szükség van a szoftverek működésének és belső összefüggéseinek, lehetőségeinek mélyebb ismeretére – és 
itt lehet szó akár az alap irodai szoftverekről, akár a bonyolultabb szakmai szoftverekről.

Fontos az online keresésben is a generációk együttműködése, hiszen az idősebb (tapasztaltabb) generációk 
általában már jobban látják a nagyobb összefüggéseket, és könnyen lehet, hogy nagyobb tárgyi tudással 
rendelkeznek az adott témában. Ez az ún. forrásismeret, azaz azon elméleti és gyakorlati tudnivalók összessége, 
amelyek felhasználásával a kereső hasznos információkat szerez. Könnyű belátni, hogy ezen a ponton ismét 
csak kritikusan fontos a szervezeten belüli jó együttműködés – a szabványcsaládból pedig itt alkalmazható az 
Együttműködés-menedzsmentről szóló rész.
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Az online keresésben nagyon sokan csupán keresőszavakat használnak. Érdemes felfedezni és megtanulni 
az összetettebb keresési 
módokat, a különböző szűrők, 
értékhatárok stb. alkalmazási 
lehetőségeit. A keresésben az 
online keresőeszközök használata 
csak az első lépés! Érdemes az 
adott szakterület, piac szakmai 
folyóiratait, a kutatóhelyek 
oldalait, az adott ország és a 
nemzetközi szakmai szervezetek, 
hatóságok oldalait is vizsgálni. 

Ne feledjük, az, hogy egy 
információ az online kereső 
elején jelenik meg találatként, az 
csupán az adott forrás jó kereső 
optimalizáltságát jelenti, és nem 
(feltétlenül) a tartalom valódi értékét.

Az online információszerzés során érdemes nem csak a szabadon elérhető online forrásokra gondolni, hanem 
a szakmai és piaci szempontból releváns előfizetéssel elérhető oldalakra is.

Az online információszerzés kritikus eleme tehát a forráskritika – a fellelt információkat tudni kell…. 

 ¾ értékelni a forrás megbízhatósága szempontjából,
 ¾ hitelesíteni az adatokat és információkat (mind szakmai mind piaci szempontból),
 ¾ rangsorolni az adatokat a keresett téma szempontjából, relevanciájuk szerint.

Praktikus tanács:
 ¾ Érdemes az online információszerzésben a különböző generációknak együtt dolgozni: 

felhasználni a tapasztaltabbak szakmai tudást (pl. a legjobb keresőszavak, kifejezések 
megtalálásában, és a fiatalok (általában) nagyobb tapasztalatát a keresés műveletében).

 ¾ Bármilyen nyelvterületen is tevékenykedik a cég, a szakmai információk keresése során 
érdemes angol nyelven is keresni, hiszen a világhálón elérhető információk nagy része 
angol.

TUDÁSMENEDZSMENT – CÉGEN BELÜLI ÉS KÜLSŐ SZAKMAI TUDÁSBÁZISOK

Egyáltalán mi az, hogy tudásmenedzsment? Miért kell 
külön foglalkozni ezzel a témával – hiszen a szervezetek már 
a munkavállalók kiválasztásakor, és később a képzéseken 
foglalkoznak azzal, hogy a megfelelő tudású munkavállalók 
végezzék el a feladatokat. Ez lenne a tudásmenedzsment? 
Vagy valami más? Ahhoz, hogy megértsük, elengedhetetlen 
egy rövid összefoglaló a változásokról.

A világ gyorsan változik. Ez a gyorsan és egyre gyorsabban 
változó világ képezi a szervezetek működési közegét, és 
tulajdonképpen   –   kicsiben   –   magukat   a   szervezeteket 
is. A gyors változások között a fennmaradást és a 
fejlődést    a     rugalmasság     és     alkalmazkodó készség 
jelenti, mind egyéni (munkavállalói), mind szervezeti 
szinten.                                                                                                                                                                                                                        Chiplanay, Pixabay
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E változások között kulcsfontosságúvá válik a szervezetben meglévő tudás erőforráskénti kezelése. Ma már 
nem működik az, ami még néhány évtizede is stabil megoldás volt: az emberek általában hosszú évtizedekig 
dolgoztak egy helyen, az eljárások, a munkavégzés módja viszonylag lassan változott, így volt idő és mód a 
tudás „kézről-kézre”, azaz embertől embernek való, a tanulási képességhez alkalmazkodó tempójú átadására. 

A szervezetekben pedig a ma megszokottnál lassúbbak voltak a változások. Erre a ma még bőven aktívan 
dolgozó X és Baby-boom generációba tartozók saját pályájukról emlékeznek. (Vannak is olyanok, közülük 
talán gyakrabban, mint a fiatalabb korosztályokból, akik nehezen értik és fogadják a ma már másképp működő 
szervezeteket, és bizony stresszesek, feszültek, sokan meg is betegszenek a változások okozta nyomástól. 
Nagyon leegyszerűsítve ők az egyéni, személyes szintjükön nem tudják a változásokat megfelelően kezelni. 
A későbbiekben e kézikönyvben is lesz szó a rezilienciáról, az ún. rugalmas alkalmazkodó képességről, amely 
egyéni és szervezeti szinten is fejleszthető.)

A gyors változások már nem teszik lehetővé a lassú, alapos, személyes tudás-átadást, így elengedhetetlenül 
szükséges a szervezetben lévő tudás összegyűjtése, kezelése. Nagyon egyszerűen, és mindennapi nyelven 
megfogalmazva ez a tudásmenedzsment.

„Összefoglalva a szakemberek állítják, hogy a 
tudás a vállalat központi termelési tényezőjévé 
vált, csak azok a vállalatok maradhatnak 
sikeresek, amelyek rendszeresen új tudást 
hoznak létre, ezt az egész szervezetben gyorsan 
elterjesztik, és mindez meg is jelenik valamilyen 
új termékekben vagy szolgáltatásban. A vállalat 
menedzsmentje így egyre inkább tudás- és 
tanulás menedzsmentté válik.”*

Mit tekintünk tudásnak a szervezetek 
szempontjából? 

A leggyakrabban használt tudásdefiníció 
Davenport és Prusak (2001, 21. o.) könyvéből 
származik: „[…] körülhatárolt tapasztalatok, 
értékek és kontextuális információk heterogén 
és folyton változó keveréke; olyan szakértelem, 
amely keretet ad új tapasztalatok, információk 
elbírálásához és elsajátításához, s a tudással 
rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul.”

A definícióban megjelenik a szakértelem, és a mögötte lévő – időnként nem is tudatosuló, de folyamatosan 
ható – tapasztalati tudás is.

Az explicit vagy tárgyi (kognitív) tudás nagyon egyszerűen megfogalmazva azon ismeretek összessége, ami 
a fejünkben van. Jellemzően kifejezhető szavakkal, számokkal, adatokkal, képletekkel, és könnyen átadható 
az egyének között. A mai kor nehézsége az explicit tudás (információ) mennyisége – és itt kapcsolódik be a 
felhasználásánál a korábban említett forráskritika.

Az implicit vagy tacit tudás az, ami nem látható, nem fejezhető ki egyszerűen, (viszonylag) egyértelmű 
fogalmakkal. Személyes jellegű, azaz az egyén tapasztalataihoz, „belső világához” kapcsolódik, abban 
gyökerezik.

* A tudásfogalom ellentmondásai a közgazdaságtan és a pszichológia határán Málovics Éva1 – Mihály Nikolett2; Buzás N. (ed.) 2005: Tudásmenedzsment 
és tudásalapú gazdaságfejlesztés. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2005/2. JATEPress, Szeged, p 123-138

Gerd Altmann, Pixabay
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A nyugati kultúrák erősen fókuszálnak az explicit tudásra, a keleti kultúrákban hangsúlyosabb a tacit tudás.
Ennek tudatában kell lennünk mind a szervezeten belüli, mind a külső együttműködések kapcsán.

Ami e kézikönyv, és a szervezeti tudásmenedzsment szempontjából fontos: az implict és a tacit tudás a 
mindennapokban, cselekedeteinkben egyidejűleg jelen van, és hat tevékenységünkre és annak eredményére.

A szervezeten belüli tudásmenedzsment egyik fázisa a tudásbázis vagy tudástár létrehozása. E kézikönyv 
kereteit meghaladja a részletes ismertetés, a lényeg: felmérni, összegyűjteni és jól kereshető módon 
adatbázisba rendezni a szervezetben meglévő tudást. Az explicit (kognitív) tudást viszonylag egyszerűbb 
felmérni, a nehezebb a tacit (implicit) tudás felmérése.

Erre alkalmas lehet pl. olyan játékosított megoldás, amelyben a munkavállalók (vezetők és munkatársak) 
és külső partnerek (vevők, beszállítók, hatóságok, média) által rendszeresen feltett kérdéseket maguk a 
munkavállalók válaszolják meg – így felszínre kerülhet a rejtett tudás is.

Az innovációs gondolkodás információgyűjtés lépésében fontos a belső tudásbázisban meglévő információk 
begyűjtése is – hiszen könnyen előfordulhat, hogy a felmerült ötlettel kapcsolatban korábban, vagy más 
nézőpontból a szervezetben már gyűlt össze tudás.

A külső tudásbázisok lehetnek pl. kutatóhelyek, egyetemek, szakmai szervezetek, a témában releváns 
folyóiratok, szakmai lapok által elérhetővé tett tudásanyagok – akár szabad eléréssel, akár előfizetéssel.

2. LÉPÉS: MEGOLDÁSOK GENERÁLÁSA

E lépés során történik az ötletek generálása. Olyan módon lesz eredményes (hatékony) ez az ötletgenerálás, 
ha az eredményeket valóban lehetővé tevő tényezőket veszik figyelembe az ötletelés résztvevői. Ilyen módon 
csak azok az ötletek maradnak meg az ötletgenerálás végére, amelyekbe valóban érdemes extra forrást (idő, 
szakemberek kapacitása) befektetni.

Ebben a fázisban érdemes a szabványcsalád 5. és 6. tagjára (együttműködés-menedzsment és kreativitás- 
menedzsment) is gondolni, az abban foglaltakat alkalmazni.

A megoldások generálása során a piaci korlátokkal NEM kell foglalkozni.

HAT GONDOLKODÓ KALAP

A hat gondolkodó kalapról, Edward de Bono zseniális módszeréről itt írunk 
részletesebben, az innovációs folyamatnak, gondolkodásnak több fázisban 
lehet alkalmazni.

A módszer (vagy eszköz) lényege, hogy a párhuzamos gondolkodást segíti 
elő, szemben agyunk természetes „vitatkozó”, „agyaló” működésével. A 
hat gondolkodó kalap módszerének alkalmazásával a folyamat minden 
résztvevője egyidejűleg egy szempontból nézi az adott problémát, ezáltal 
sokkal több érv és szempont, lehetőség kerül asztalra a folyamatban.
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Aki bővebben szeretne információt gyűjteni a témáról, módszerről, a kivonatát elérheti az interneten a 
szabad enciklopédián (https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats; https://hu.wikipedia.org/wiki/Hat_ 
gondolkod%C3%B3_kalap) vagy beszerezheti a könyvet a szervezet házi könyvtárába. 

A cél az innovatív gondolkodás jelen fázisában a felmerült, és az információszerzés során már finomított, 
pontosított, mélyebben feltárt ötletek alapján lehetséges megoldásokat generálni.

Ennek megfelelően a „hatkalapos” közös gondolkodás folyamatát például a következő módon lehet felépíteni. 
Ez csak egy példa, mert a kalapok pontos sorrendjét helyzettől függően lehet és érdemes is változtatni.

Amíg egy szervezet nem gyakorlott a módszer alkalmazásában, érdemes lehet külső, gyakorlott szakembert 
igénybe venni a folyamat moderálására.

Tehát egy lehetséges folyamat az innovációs gondolkodás jelenlegi, megoldások generálása fázisában:

 ¾ Kék Kalap (folyamat): a moderátor ismerteti az alapokat, és a többi résztvevő – ugyancsak kék 
kalapban, hiszen a folyamat során egyidejűleg minden résztvevő ugyanolyan színű kalapot visel 
– kiegészíti. Bár tényszerű információk hangzanak el, de ez még nem a tények kalapja, hiszen az 
induló ötletelési folyamatot alapozzuk meg.

 ¾ Zöld kalap (kreativitás): szabad ötletelés következik a lehetséges megoldásokat felsorolva. Ekkor 
csakis és kizárólag az ötletek hangozhatnak el.

 ¾ Fehér kalap (tények): a felsorolt ötletekhez (azaz megoldási lehetőségekhez) kapcsolódó tényeket 
vesszük sorra. (Lehet úgy, hogy sorban egymás után minden ötlettel kapcsolatban elmondják a 
tényeket a résztvevők, és lehet úgy, hogy a „fehér kalapos” szakasztól kezdve ötletenként vesszük 
fel az újabb kalapokat.)

 ¾ Piros kalap (érzések): a felmerült ötletekkel kapcsolatos érzéseiket „teszik be a nagy kalapba” a 
résztvevők.

 ¾ Sárga kalap (előnyök): az ötletek előnyeit vesszük számba.
 ¾ Fekete kalap (óvatosság): az ötletek kockázatos oldalát listázzuk.

Amikor valamelyik résztvevő igényli, vagy a moderátor javasolja, menet közben is fel lehet venni a kék kalapot, 
hogy a résztvevők tisztázzák, hogy hol is tartanak éppen a folyamatban.

Az ötletelési folyamatban többször is vissza lehet térni egy-egy kalaphoz – de erről csak a kék kalapot viselve 
lehet dönteni.

Felmerülhet az olvasóban, hogy „mit gyerekeskedünk mi a munkánk során ilyen kalapokkal”. Ha így lenne, 
jó, ha tudja, hogy elménk, kognitív gondolkodásunk és érzelmeink időnként – sokkal gyakrabban, mint 
gondolnánk – megtréfálnak minket, és valamilyen előítéletünk, korábbi tapasztalatunk lehetetlenné teszi azt, 
hogy tisztán lássunk.

Talán elég meggyőző információ, hogy a módszer atyja, de Bono a kognitív folyamatokat, a párhuzamos 
és a laterális gondolkodást, a „tartós tanulás módszertanát” vizsgálta. Művei 34 nyelven olvashatók. 
A technikákat kifejtő könyvei számos országban általános és középiskolai kötelező olvasmányok. Az 
elme működése c. alapművében (1969) − tíz évvel korának logikával foglalkozó tudósai előtt jutott el ma 
megerősített eredményekhez: az észlelés folyamán keletkezett érzések a legfontosabb tényezők döntéseink 
meghozatalában.

A Hat gondolkodó kalap módszere ezt a robotpilótaként működő érzelmi tényezőt segít „kicselezni”, és 
támogatja a leginkább objektív vélemény kialakítását.

BRAINSTORMING - ÖTLETROHAM

A brainstorming (ötletroham) alapjait, elveit még az 1940-es években Alex Osborn reklámszakember alkotta 
meg, és azóta is népszerű. Hogy miért? 
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Mert egyszerű szabályok mentén működik, és ha jól alkalmazzák, bármilyen cégnek, szervezetnek, csapatnak 
a hasznára lehet.

Lényege, hogy a résztvevők:

 ¾ kiscsoportos foglalkozást folytatnak le (általában 5-12 fős létszámmal)
 ¾ a kritikai megjegyzések, minősítés (akár az ötletre, akár az ötletet „bedobó” személyre 

vonatkozóan), ellenvélemények teljes kizárásával,*

 ¾ a moderátor segítségével
 ¾ egy előre meghatározott probléma kapcsán felvetett kérdésekre keresnek megoldási ötleteket
 ¾ az ötleteket kritika nélkül összegyűjtik, írásban – akár kreatív módon - rögzítik
 ¾ majd az ötletelési folyamat végén más technikákkal értékelik, rangsorolják (például pontozással).

Az új ötleteket, a szabad gondolkodást 
a csoporthatás és a bizalmi légkör 
serkenti. A bizalmi légkört el lehet úgy 
érni, ha a közvetlen függelmi felettes 
nincs jelen, vagy ha a szervezet kultúrája 
eleve bizalmi alapokon áll.

Továbbfejlesztett változatai is 
elképzelhetők: az inverz brainstorming 
során egy tényállapot köré gyűjtenek 
a résztvevők okokat. Elképzelhető az 
is, hogy a hibalehetőségek feltárása    
végett a kérdés arra vonatkozik, hogyan 
rontanának el az illetők egy dolgot.

Egy másik ismert módszer a Brainwriting: Ez 
egy olyan technika, amikor az ötletgazda leírja a 
papírra az ötletét, majd továbbadja a mellette 
ülő személynek, ő is hozzáír, majd továbbadja 
a következőnek, (és így tovább) a résztvevők az 
leírt ötleteteket használják inspirációként, mielőtt 
hozzáadnák a saját gondolataikat és továbbadnák 
a következő személynek.

A Starbursting “csillagrobbanás” technika viszont 
inkább a problémára összpontosít, mint a 
megoldásra. Valaki ötlettel áll elő például egy új 
termék bemutatására, a többiek pedig speciális, 
mélyreható kérdésekkel kezdik bombázni a 
koncepciót (pl. „Ki a célcsoport?”). A cél az, hogy 
a lehető legalaposabban körül járjuk a koncepciót, 

mielőtt forrásokat fektetünk bele.

További brainstorming technikák a “Pecha Kucha” és a Charette módszer. Az előbbi egy gyors tempójú 
prezentációs technika, amelyben minden előadó mindössze 6 perc és 40 másodpercet kap a prezentációk 
lebonyolítására. Összesen húsz diát jeleníthetnek meg, de mindegyiket csak húsz másodpercig, és 14 előadás 
követheti egymást ilyen módon. Az utóbbit akkor alkalmazzák, ha több témát kell megoldani egyszerre. A 
résztvevőket több kisebb ötletbörze csoportra osztják, és minden csoport meghatározott témákon dolgozik.
* az ellenvélmények, megvalósítást kizáró okok, tényezők az ötletek közüli választás fázisában kapnak majd teret
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MIND-MAP - ELMETÉRKÉP

„Your brain is like a sleeping giant.” Azaz agyunk olyan, mint egy alvó óriás. Ezzel a mondattal kezdi Anthony 
Peter „Tony” Buzan egyik könyvét, amelyben több tanulást és problémamegoldást segítő módszert írt le, 
többek között a gondolattérképet vagy elmetérképet is.

A gondolattérkép egy összetett kép, vagy inkább kreatív ábra. Egyszerre ad lehetőséget asszociációra, téri 
ingerre és csoportosításra, egészek alkotására, ezért rendkívül hatékony megjelenítési eszköz. Ha magunk 
alkottuk meg a vizuális elemeket, akkor megvalósul az aktív, saját részvétel. Az ábrán lehetőségünk van a 
hangsúlyok megfelelő alkalmazására is.

Miért érdemes valamilyen kreatív megoldást alkalmazni az összegyűlt ötletek rögzítésére? Ennek megértéséhez 
csak nagyon röviden: agyunk működése a magyarázat. A hagyományos jegyzetelés a bal agyféltekét használja, 
a kreatív megjelenítés – mint amilyen a mind map is – a jobb agyfélteke „felségterülete”. (Bal agyfélteke: 
beszéd, írás, olvasás, számolás, logika, elemzés, listázás, részletek, sorba rendezés, egymásutániság; Jobb 
agyfélteke: képzelet, színek, dimenziók, téri-vizuális ingerek, muzikalitás, egészleges felfogás, egyidejűség.)

A megszületett ötletek vizuális megjelenítési formában történő rögzítése további ötletek születését, az 
ötletek strukturálását is segíti.

https://venngage.com/features/mind-map-maker

Mostanában több helyen olvasható, hallható, hogy vannak jobb és bal agyféltekés emberek. Valóban 
vannak, akik inkább egyoldalúan használják az agyukat, ám mindenkinek megvan a lehetősége a teljes agy 
használatára. Mindenki rendelkezik mindegyik funkcióval, csak esetleg nem tudja, hogyan használja egyiket 
vagy másikat. Ahhoz, hogy igazán eredményesen tudjunk gondolkozni, az egész agyra szükség van – és a mind 
mapping, és hasonló kreatív módszerek ezt támogatják, azaz segítséget nyújtanak abban, hogy szabadon, ám 
mégis rendszerezetten, gondolkodhassunk dolgokról.
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Gyakorlati oldalról megközelítve:

 ¾ a fő témák a mind map központjából ágaznak ki (ez lehet ténylegesen a papír vagy a számítógépes 
felület közepe, de lehet a felső sor is)

 ¾ a kiágazások egy-egy kulcsszót tartalmaznak (amely nyomtatott betűvel egy kapcsolódó vonalon 
helyezkedik el)

 ¾ a főágakhoz kapcsolódnak a kevésbé fontos információk (vagy pl. rész-ötletek) kisebb elágazásokon.
 ¾ az ágak egy csomópontokkal kapcsolódó szerkezetet alkotnak.
 ¾ A COVID időszakban a home office munkavégzés miatt jelentősen megnőtt az online gondolattérkép-

alkalmazások (Gitmind, Mindomo, Coggle) használata,

https://learningfundamentals.com.au/how-to-mind-map/

Összefoglalva az elmetérkép egy olyan vizuális eszköz, amely szavakat, színeket és képeket, ábrákat használ 
annak érdekében, hogy az információt az elme számára könnyen emészthető (és inspiráló) formában jelenítse 
meg. 

A megjelenítés lényege, hogy a kapcsolódó részleteket egy központból kiindulva, ágakkal jeleníti meg.

       Egyéb online mind-map alkalmazás: CANVA, BUBBL, MINDMAPS, MIRO.
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ASSZERTIVITÁS

Az asszertivitás nem kifejezetten ötletgeneráló technika vagy eszköz, ám nagyban segíti azt, hogy egy csapat 
eredményesen tudjon együtt ötletelni.

Az asszertivitás az a viszonyulás és viselkedés, amikor egyidejűleg tudjuk érdekeinket (elképzeléseinket) 
érvényesíteni, és mások érdekeit (elképzeléseit) elfogadni.

Az előző mondat azoknak, akik még nem tanulták meg, alakították ki ezt a viszonyulást, viselkedést, 
ellentmondásnak tűnhet – de nem az!

Az ábra a Thomas-Killmann féle 
konfliktuskezelési modell alapján készült.

A konfliktuskezelés stílus felmérhető 
különböző tesztekkel (pl. Thomas-Killmann 
konfliktuskezelési felmérés, és különböző 
kompetencia felmérések is használhatók 
erre), és az eredmények alapján célzott 
- a hatékonyság érdekében szakmaközi 
szupervíziós folyamattal kísért – tréningek 
során fejleszthető.

Elkerülő - alacsony önérvényesítés és alacsony 
együttműködés jellemzi. Nincs, vagy alacsony 
a nyeresége a helyzetben, véleményét, 
elképzelését nem szereti, nem meri kifejezni. 
 

Versengő - magas önérvényesítés és alacsony együttműködés jellemzi. Magas saját nyereséget akar elérni, 
„csak neki lehet igaza”.

Alkalmazkodó - alacsony önérvényesítés, magas alkalmazkodás jellemzi. Ebben a helyzetben a másik nyer, az 
alkalmazkodó veszít.

Kompromisszumkereső - közepes szintű önérvényesítés és együttműködés jellemzi. A már elfogadható 
közös nyereségre törekszik. Akár egy ötletelésnél, akár egy döntési helyzetben a résztvevő személyek az 
elsődlegesek (nem akar senkit megsérteni, bántani, de valamelyest már képes magáért kiállni.)

Problémamegoldó - magas önérvényesítés és magas együttműködés jellemzi. A közös nyereséget próbálja 
maximalizálni. Egy ötletelési vagy döntési helyzetben a problémát, a célt helyezi fókuszba, és ezt – ha jól 
alkalmazza a technikát – tisztázza is a résztvevőket. Így a potenciális egyéni sértődési lehetőségekről a hangsúly 
a megoldandó problémára, feladatra kerül. A résztvevő felek teret kapnak ötleteik, érveik elmondására, és 
teret adnak másoknak is ugyanerre.

Az egyes stratégiáknak megvannak a maguk előnyei, amelyek bizonyos helyzetekben érvényesíthetők, a 
valamelyik fél részére veszteséget magukban rejtő stratégiák azonban hosszú távon nem hoznak jó eredményt.

Néhány példa az egyébként tartósan nem valószínű stratégiák alkalmazására:

 ¾ A vészhelyzetben a felelősnek, vezetőnek dönteni kell, nincs idő a konszenzusos megoldás keresésére. 
 ¾ Amikor egy vezető az egyébként bátortalan munkatárs bátorságát, kockázat- és felelősségvállalási 

hajlandóságát szeretné fejleszteni, akkor a kevésbé jó elhangzó ötlet esetén is érdemes 
alkalmazkodóan vagy kompromisszum-készen állnia a helyzethez.

https://www.psychometrics.com/wp-content/uploads/2020/09/TKI-
conflictmodes-01.png
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3. LÉPÉS: GYORS INFORMÁCIÓSZERZÉS

Az első lépésben a piac lehetőségeit, helyzetét szondáztuk az információgyűjtés során. E lépésben már az 
ötlet alapján megvalósított, tesztelhető modell, vagy prototípus alapján a leendő vásárlókat, felhasználókat 
kérdezzük meg a tervezett ötletről. Azaz: ellenőrizzük, hogy a modell mennyire felel meg az információgyűjtés 
során azonosított piaci szükségleteknek, igényeknek, elvárásoknak.

E lépés során elengedhetetlen kompetenciák a:

 ¾ A felhasználók típusainak és igényeinek megértésére és az ezekkel érzelmileg való azonosulásra 
vonatkozó képesség,

 ¾ A problémák és lehetőségek azonosításának és szintetizálásának képessége,  
 ¾ Multidiszciplináris kreatív gondolkodás, mind a belső (szervezeten belüli), mind a külső partnerekkel 

(a piaci szereplőkkel). 

A gyors információszerzés során a piaci korlátokkal NEM kell foglalkozni.

LANDING PAGE

A landing oldal a honlapnak olyan aloldala, ahová egy megadott linkre kattintás után a potenciális vásárló 
megérkezik. A landing oldalon a tartalmat a célközönségre hangolják, felkeltve az olvasó érdeklődését. A 
tartalom bővebb egy hirdetésnél, de összességében viszonylag rövid.

Általában konkrét megrendelés generálásra, és ún. lead gyűjtésre használják, de alkalmazható a felmerült 
innovatív ötlet gyors megmérettetésére is. Ebben az esetben pl. ajánlhatunk az űrlapon kért visszajelzésért a 
későbbi termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén kedvezményt.

A lényeg: az oldalt az elektronikus 
csatornákon keresztül a potenciális vevőkhöz 
kell   eljuttatni, és   azt   kell   mérni, hogy a 
látogatási (és ha van visszajelző űrlap), a 
kitöltési arány milyen; a visszajelzéseket 
pedig elemezni kell. Fontos, hogy ha egy 
későbbi megrendelés esetére kedvezményt, 
vagy bármi egyéb lehetőséget ajánlottunk, 
akkor őrizzük meg a visszajelzők szükséges 
adatait –   természetesen   a   GDPR 
elveinek és szabályainak – messzemenő 
figyelembevételével.

Szerkezetileg egy landing page hasonlóan épül fel, mint egy hosszú görgetésű, egyoldalas weboldal.

Kell tehát: 

 ¾ Egy vonzó cím,
 ¾ Egy, vagy néhány jó kép, és 
 ¾ Világos szöveg. Világos, magával a gyors információszerzés tárgyával (tervezett termék, szolgáltatás 

vagy megoldás) kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy mit várunk a látogatótól. Ez azután 
megjelenik egy úgynevezett …..

 ¾ … call-to-action mondatban, és a hozzá kapcsolódó gombban, ahová a látogató kattinthat.

PhotoMIX Company Pexels
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Fontos, és az eddigiek alapján talán természetes is, hogy egy landing oldalon csak egyféle termék vagy 
szolgáltatás szerepeljen!

REZILIENCIA

A reziliencia – az asszertivitáshoz hasonlóan – nem a konkrét innovációs gondolkodási lépéshez kapcsolódó 
eszköz, hanem a szervezet egészséges működését segíti elő. 

A reziliencia, vagy rugalmas alkalmazkodóképesség legáltalánosabb értelemben valamely rendszernek (egyén, 
szervezet, ökoszisztéma) az a képessége, amely által az erőteljes, meg-megújuló, vagy akár a sokkszerű külső 
hatások ellenére is sikeres alkalmazkodásra képes.

Nagyon egyszerűen: a reziliencia a „kötelező drámákkal való megküzdés képessége”. 

A reziliens viselkedés legfőbb összetevői:

 ¾ empátia,
 ¾ személyes (vagy szervezeti) hatékonyság,
 ¾ nyitottság a külvilág felé
 ¾ az érzelmek szabályozása,
 ¾ impulzuskontroll
 ¾ reális optimizmus
 ¾ rugalmas gondolkodás.

Hogy kerül a reziliencia az innovációs gondolkodáshoz, az innovációmenedzsmenthez?
Az innovációmenedzsment folyamatában többször kerülhet a szervezet és az egyén váratlan helyzetekbe, 
kerülhet szembe elutasítással, és ennek elviselése, megfelelő feldolgozása rugalmasságot feltételez.
Ilyen – nem feltétlenül váratlan, ám biztosan nem kívánt – helyzet lehet a gyors információszerzés fázisában a 
már megkedvelt, jónak tartott ötletünk elutasítása a piac, a potenciális vásárlók részéről. Reziliens működés 
esetén megtörténik a következtetések levonása, és nagyobb érzelmi törés, elkedvetlenedés nélkül lehet 
továbblépni egy másik ötlet gyors piaci vizsgálatára.
Ez a készség fejleszthető! Egyre több képzés, tréning áll rendelkezésre, szinte napról napra bővül az elérhető 
szakirodalom.
Néhány kulcs elem a reziliencia fejlesztésében:

 ¾ meglátni a rossz történésekben, folyamatokban is a jót, és az új lehetőségeket,
 ¾ reális önbizalmat érdemes kialakítani,
 ¾ fel kell ismerni az egyén és a szervezet erőforrásait, kompetenciáit, erre egyéni szinten magas 

validitású kompetenciafelmérést érdemes alkalmazni, szervezeti szinten pedig összekapcsolható 
a tudásbázis-építéssel a felmérés,

 ¾ meg kell tanulni továbblépni a múlt (kellemetlen) történésein, átfordítani azokat.

Természetesen a gyors információszerzés fázisában is alkalmazhatók mindazon eszközök, 
amelyekről az információgyűjtés fázisában már szót ejtettünk.
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4. LÉPÉS: VALIDÁLÁS

A validálás célja, hogy minden olyan szereplő és/vagy csoport, aki-amely az eredménnyel kapcsolatba kerül, 
akikre hat az eredmény, visszajelezzék, hogy megfelel-e a funkcionális, műszaki stb. követelményeknek és az 
elvárásoknak, elképzeléseknek, jelent(het)-e valós piaci értéket?

A validálás eredményeit kimenetekként kell megfogalmazni, amely kimenetek a következő lépés 
kiindulópontját (bemenetét) képezik.

E lépés eleme az is, hogy a lehetséges megoldások kapcsán gondoljunk a szellemi tulajdon védelmére; a 
szervezetnek megfelelő stratégiát dolgozzunk ki e területen. Ehhez útmutatást a szabványcsalád 4. (Szellemi 
tulajdon menedzsmentje) és 5. eleme (Együttműködés-menedzsment) biztosít.

 A validálás során a piaci korlátokkal NEM kell foglalkozni.

LANDING PAGE

A gyors információszerzés kapcsán már volt szó a landing page-ről, mint lehetőségről. E fázisban talán még 
több konkrét információ szólhat a tervezett termékről, szolgáltatásról.

FÓKUSZ CSOPORT

A fókuszcsoport egy kvalitatív kutatási technika, amellyel potenciális vásárlóink véleményét ismerhetjük 
meg. Csoportos beszélgetés, amelyet képzett moderátor (pszichológus, szociológus vagy más szakember, aki 
a lélektani ismeretekben jártas és tapasztalt) vezet. Általában két fő vezeti a csoportot, egyikük a folyamatot 
vezeti, másikuk pedig rögzíti a lényeges történéseket.

A csoportülésen a potenciális vevők (felhasználók) vesznek részt, akiket egy előre elkészített interjú-kérdéssor 
(guide) mentén kérdez a csoportvezető – alapvetően szóban, esetenként kérdőív kitöltéssel egybekötve. A 
moderátor bizonyos esetekben eltérhet, és el is kell, hogy térjen az interjúvázlattól, amikor a résztvevők 
részéről a téma kapcsán addig nem feltárt új szempontok merülnek fel. Ilyenkor cél ezen újabb szempontok 
mélyebb megértése.

A kutatás a “mit” és “hogyan” kérdéseken túl a “miért” kérdésekre is igyekszik választ adni, ezáltal mélyebb 
betekintést nyerhetünk a kutatás alanyainak – az innovációs gondolkodás validálási fázisában a potenciális 
vevők, felhasználók - motivációiról, attitűdjeiről.

Az ülés általában 1,5-2 óra időtartamú, és kép- és hangfelvétel készül róla. Itt is fontos a GDPR előírásait 
figyelembe venni!

A fókuszcsoporttal tehát az adott ötlet elfogadásának vagy elutasításának mögöttes okai tárhatók fel – és 
bármi is a konkrét témával kapcsolatban az eredmény, a szervezet innovációs tevékenysége során ezek az 
okok szempontként a további gondolkodásba, újabb ötletek kialakításába is beépíthetők, tehát a szervezet 
tudásbázisa is épülhet a fókuszcsoportok eredmény által.
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A fókuszcsoport szervezésének és lebonyolításának fő elemei:

 ¾ a kérdőív összeállítása (3-5 oldal) oly módon, hogy tudjuk, melyik kérdésünk melyik 
előzetes feltevésünkre (pl. a termék vagy szolgáltatás értékjellemzőire) vonatkozik

 ¾ a résztvevők meghívása – történhet személyesen, telefonon, és manapság az elektronikus 
felületek (eseményszervező alkalmazások és közösségi média) is szóba jöhet

 ¾ a lebonyolítás során figyelni kell arra, hogy a csoport beszélgetése a témánál maradjon 
(és a téma nem elsősorban a kérdőív alapján értendő, hanem a vizsgált ötlet alapján)

 ¾ a moderátornak különösen figyelnie kell a résztvevők metakommunikációjára, hiszen ez 
többet árul el, mint az elhangzott szavak

 ¾ különösen figyelni kell a csoportot összetartó és megosztó kérdésekre, ezt az 
összefoglalóban külön ki kell emelni, hiszen értékes információk nyerhetők ezáltal mind 
az ötletről, ill. később, amennyiben az ötlet eljut a piaci bevezetéshez, ezek a kérdések 
hasznos információt adhatnak a marketing kommunikációhoz.

SZAKMAI RENDEZVÉNYEK - START-UP ESEMÉNYEK

Egy ötlet, termék- vagy szolgáltatás terve, prototípusa a potenciális piacnak szakmai rendezvényen is 
bemutatható. 
Szinte napról napra újabb és újabb eseménytípusok jelennek meg a hagyományos konferenciákon, szakmai 
rendezvényeken túl – meetup-ok, hackathonok (hacking+marathon kombinációja), és ki tudja, mik még. 
A lényeg: figyeljük az új megjelenési lehetőségeket, és használjuk célszerűen. A kapcsolatépítés (networking) 
során szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket ezen rendezvényeken is használhatjuk, sőt: ha a téma alkalmas 
rá, mi magunk is szervezhetünk ilyen eseményeket, akár ötletünk validálására biztosítva ezzel lehetőséget. 

A 2020-as év azt is bebizonyította, hogy ezen események döntő többségét online is le lehet bonyolítani.

 ¾ A kézikönyv olvasójának szervezete is lehet szervező, kezdeményező!
 ¾ Motiváló feladat lehet egy fiatalnak (de lehet, hogy tapasztaltabb munkatársnak is), hogy 

szervezze meg a szervezet első (vagy éppen már sokadik) online eseményét!

SZELLEMI TULAJDON VÉDELME

Az mindenki számára természetes, hogy amennyiben gyárt valamit (pl. hagyományos szivattyúkat) ezek - 
ameddig el nem adja, vagy el nem ajándékozza – az ő tulajdonát képezi. Tudja azt is, hogy ez a tulajdon 
veszélybe kerülhet. Ha nem vigyáz rá, esetleg ellopják. Ezért aztán vigyáz a tulajdonára. Gondosan figyel rá. 
Ha erre nincs módja zárt helyen őrzi és/vagy emberekkel, esetleg elektronikusan őrizteti, és biztosítást is köt 
rá.
De remek ötlete van, vagy kutató munkája olyan tudást eredményezett, amelyre alapozva sokkal jobb műszaki 
jellemzőkkel rendelkező, olcsóbban előállítható szivattyúkat tud gyártani. Az természetes, hogy az elkészült 
szivattyúkat – amíg el nem adja – zárt raktárban őrzi. De a konkurenciája megvásárol egy szivattyút, szétszedi, 
lemásolja és gyorsan a piacra viszi. 
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Olcsóbban, mint ön teszi, mert a fejlesztés költségei 
a konkurenciát nem, vagy alig terhelik. Ön sok időt 
és sok pénzt fordított arra folyamatra, amely során az 
ötletből vagy tudásból jól eladható termék lett, vagyis 
az innovációra. És most itt áll egy rakás eladhatatlan, 
vagy csak az előállítási költségszint alatti áron eladható 
termékkel. Ráadásul új termékét a továbbiakban nem 
is érdemes gyártani.

Vagyis a hagyományos szivattyúgyártás eredményének 
és az innovációs folyamat eredményének közös 
jellemzője, hogy el lehet lopni (az utóbbinál 
elegánsabb kifejezéssel élve bitorolni lehet). A lopás 
valójában jogellenes tulajdonosváltást jelent. Ha a 
tulajdonosváltás lehetséges, akkor van tulajdon is. 
A hagyományos szivattyúk esetében a tulajdonnak 
vannak fizikai, kézzel fogható jellemzői is. Az innovációs 
folyamat eredményeként létrejött szellemi terméknek 
viszont ilyenek – azaz kézzel fogható jellemzői - 
nincsenek. Nem véletlen, hogy az angol használja a tangible product (kézzel fogható termék) és az intangible 
product (kézzel nem fogható termék) kifejezést. 

Ha a terméknek nincsenek fizikai, kézzel fogható jellemzői, akkor nem lehet odafigyeléssel, bezárással, 
őrzéssel megvédeni attól, hogy ellopják. Egyetlen lehetőség marad: és ez a jogi védelem.

A bevezető részben említettük, hogy a jó innovációs menedzser minden idegszálával arra koncentrál, hogy 
olyan termék vagy szolgáltatás fejlesztését menedzselje, amelyet a vevő megvásárol. Ezt az állítást kiegészítjük 
azzal, hogy a menedzselés közben gondoskodik arról, hogy az innovációs folyamat során létrejövő szellemi 
tulajdont megvédje. Ennek érdekében – ha szükséges – a megfelelő jogi védelmi formát megválasztja és 
alkalmazza.

A probléma nem új keletű, létezését már az első ipari forradalom idején észlelték, és akkor kezdték a jogi 
védelmi formákat kialakítani. Mára a jogi védelmi formáknak széles köre alakult ki. Ezek bemutatása azonban 
túlmutat az innovációs gondolkodásról szóló kézikönyv tárgykörén.

Ezért a következőkben csak néhány olyan, a szellemi tulajdon védelmének alapelvére hívjuk fel a figyelmet, 
melyre az innovációs menedzsernek az innovációs folyamat során mindenképpen gondolnia kell:

 ¾ A know-how és szerzői jogi védelmen kívül minden védelmet az erre illetékes hatóságnak 
engedélyeznie kell.

 ¾ Védelem csak olyan szellemi termékre szerezhető, amely még nem került nyilvánosságra. 
Nyilvánosságnak tekintik többek között a piacra vitelt, elektronikus vagy nyomtatott formában való 
megjelenítést, szakmai vagy egyéb közleményben való megjelenítést stb.

 ¾ Világszabadalom nem létezik! (Aki állítja, hogy ilyennel rendelkezik, az valótlanságot állít.) A védelmet 
országonként, vagy országcsoportonként kell és lehet kérni.

 ¾ A védelem engedélyeztetése – különösen, ha számos országban kérjük – igen költséges eljárás. 
Ráadásul több esetben a védelem fenntartása is pénzbe kerül. Ráadásul nehéz értesülni arról, hogy 
valaki bitorolja a szellemi tulajdonunkat. Ha értesülünk róla, és nem tudunk peren kívül megegyezni 
a bitorlóval, nekünk kell bizonyítani a bitorlás tényét. Ezek meglehetősen drága eljárások, különösen, 
ha külföldön történik. Érdemes költség-haszon elemzést végezni.

 ¾ A legtakarékosabb megoldás a szigorú titoktartás betartása és betartatása. Számos esetben a 
legtakarékosabb a szigorú titoktartás, gyorsan végrehajtott innovációs folyamat, gyors és hatékony 
piacra vitel, hogy mire a bitorlók esetleg megjelennek a piacon erős piaci pozíciót és jelentős profitot 
realizáljunk.

 ¾ A szellemi terméknek van tulajdon- illetve személyi joga. A szellemi termék tulajdon-, illetve 
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hasznosítási/alkalmazási joga eladható (megvehető), zálogba adható, örökölhető. A személyi joga, 
ami a feltalálói, illetve szerzőségi jogban nyilvánul meg, nem eladható (személyhez fűződik).

 ¾ A tulajdonjog és a személyi jog számos esetben elválik egymástól. Ennek tipikus esete, amikor egy 
cég olyan munkavállalója/munkavállalói hoznak létre szellemi terméket, akik ezért fizetést kapnak, 
és munkaszerződésükben az új termékek, szolgáltatások kifejlesztése munkaköri kötelezettségként 
szerepel. Ilyenkor a tulajdonjog a fizetést adó cégé.

 ¾ Az innovációs menedzsernek mindig gondolnia kell arra is, hogy az innováció eredményéből akkor is 
csinálhat bevételt, ha a kifejlesztett új terméket maga a fejlesztő nem gyártja, illetve nyújtja. Ennek 
érdekében eladhatja a szellemi termék tulajdon, vagy hasznosítási jogát.

5. LÉPÉS: KIMENETEK ÖSSZESÍTÉSE

Ebben a lépésben, a megoldások generálása → gyors információszerzés → validálás alapján, a validálási lépés 
során előállt kimeneteket az első lépésben (információszerzés) szerzett információkkal vetjük össze.

A munka célja: a kreatív módon előállított eredmények integrálása

 ¾ piaci igények, 
 ¾ a műszaki megvalósíthatóság és 
 ¾ az üzleti életképesség szempontjainak figyelembe vételével,
 ¾ annak érdekében, hogy a szervezet egészének megfelelő, tudásalapú megoldásokat hozhassunk 

létre

Ez az a lépés, amelyben elsőként figyelembe kell venni az üzleti korlátokat.

Lássuk, milyen módszerek alkalmazhatók a kimenetek összesítésében!

ELMETÉRKÉP AVAGY MIND-MAP

Csakúgy, mint a megoldások generálása során, itt is alkalmazható az elmetérkép.

A központban a megoldandó probléma áll, a főágakon a validálás után „talpon maradt” megoldási javaslatok, 
az al-ágakon pedig (minden megoldás esetén azonos struktúrában) a vizsgált jellemzők, beleértve a fentiek 
szellemében a műszaki megvalósíthatóságot és az üzleti korlátokat is. Az eredmény szemléletes, amely segíti 
a felső vezetést a döntésben.
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HAT GONDOLKODÓ KALAP

Szintén jól alkalmazható a korábban ugyancsak megismert módszer, a hat gondolkodó kalap, különösen akkor, 
ha az innovációs menedzser azt észleli, hogy a megvalósíthatósággal és az üzleti korlátokkal kapcsolatban a 
szervezetben eltérőek a vélemények.

A módszer alkalmazásával – mivel minden résztvevőnek minden nézőpontból (tények, érzések, előnyök, 
ellenvélemények, ötletek) össze lehet gyűjteni minden felvetett megvalósítási lehetőséggel és korláttal 
kapcsolatos véleményeket, szempontokat, ezzel segíteni lehet a döntés-előkészítést.

Ha ebben a fázisban használjuk a hat kalap módszerét, különösen fontos a strukturált jegyzetelés.

EGYÉB ISMERT DÖNTÉS-ELŐKÉSZÍTŐ MÓDSZEREK

A szervezetekben a döntések (stratégiai és operatív) mindennaposak, így a vezetők is nagyobb gyakorlattal, 
tapasztalattal rendelkeznek a döntés-előkészítésben és a döntésben, mint az innovációs gondolkodás egyéb 
elemeiben.

Az innovációs gondolkodásban a kimenetek összesítése tulajdonképpen azonos az egyéb döntés-előkészítéssel, 
használjuk bátran ezeket a bevált módszereket; ha azt érezzük, hogy a bevált rendszer kifáradt, unalmas, 
keressünk bátran másikat.

Egy másik módszer a döntéshozatali folyamatok megkönnyítésére egy felhőalapú ötletmenedzsment és 
együttműködési platform (Be-novative), amely segíti a távoli ötletelést és a koncepciók értékelését.

 A döntés-előkészítésben szintén nagyon hasznos, ha a generációk különböző erősségeit nem 
csak figyelembe vesszük, hanem – jó értelemben véve – ki is használjuk.

6. LÉPÉS: EREDMÉNYEK

E záró lépés során a felső vezetésnek arról kell döntenie, hogy az 5. lépésben összegyűjtött lehetséges 
kimenetek közül melyik nyújtja a legjobb megoldást a problémára és/vagy lehetőség kezelésére, azaz melyik 
eredmény igazodik legjobban az azonosított felhasználói igényekhez és a szervezet céljaihoz.

Az is érvényes eredmény, ha nem sikerül olyan kimenetet találni, amely megfelel a szervezet igényeinek, 
céljainak. Ekkor vagy meg kell ismételni az innovatív gondolkodás előzőekben felsorolt 1-6. lépését, vagy az 
egész kérdéskört le kell zárni, és új lehetőségeket kell felkutatni.

DÖNTÉSI MÁTRIX

Szinte hihetetlenül egyszerű, ám annál objektívebb módon képes támogatni a döntések meghozatalát. Az 
előkészítés időigényes, de nem érdemes takarékoskodni ennek idejével. Utána már gyors a haladás és a 
döntés.

 ¾ Elsőként szedjük össze azokat a szempontokat, amelyek elengedhetetlenek vagy fontosak a döntés 
meghozatalához (csak néhány példa: beruházás igény, várható bevétel, várható marketing és 
értékesítési költség, várható piaci fogadtatás egy előre meghatározott skálán pontozva, stb.),

 ¾ Ezt követően kialakítjuk a pontozást: milyen skálán adhatunk pontokat az egyes szempontoknak 
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(pl. a legkisebb beruházás igényű ötlet kapja a legmagasabb pontot, stb.), és meghatározzuk a skála 
értelmezését. Lehetnek olyan szempontok is, ahol igen válasz esetén 1 pontot, nem válasz esetén 0 
pontot adunk

 ¾ A következő lépés a súlyozás meghatározása. Nem minden szempontunk egyformán fontos, 
ezt fejezzük ki a súlyokkal. Az, hogy milyen a súlyozás, azt az adott szervezet körülményei, céljai 
határozzák meg, tehát nincs a súlyozásra kötelezően, vagy legalább ajánlottan alkalmazandó recept.

 ¾ Ha a szempontokban, pontozásban és súlyozásban sikerült megállapodnunk, következhet az 
értékelés.

 ¾ Ez pedig egyszerű „matek”:
 » Az adott szemponton kapott pontszám x súly. 
 » Egy alternatíva részpontszámainak összeadása.
 » Legmagasabb pontszámú alternatíva kiválasztása.

LÉPÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

Ezt kézikönyvnek szánjuk változatos viselkedési és gondolkodási mintákkal rendelkező felhasználók számára, 
kényelmes használatra. Ezért az alábbi, könnyen áttekinthető táblázatban foglaljuk össze a standard CEN/TS 
16555-3 Innovációs gondolkodás által leírt lépések lényegét, és az ehhez tartozó eszközöket.

Lépés Időfelhasználás Cél Eszközök* Szabványcsalád 
összefüggései

1. Információ- 
gyűjtés

a szabvány nem 
jelöli meg

felfedezés, a kö-
rülmények, piaci 
igények minél jobb 
megismerése

Tudatos networking

Online információ-
gyűjtés

Tudásmenedzsment

2.
Stratégiai infomá-
ciógyűjtés-me-
nedzsment
5.
Együttműkö-
dés-menedzsment  

2. Megoldások ge-
nerálása

a szabvány nem 
jelöli meg

szabad ötletelés, 
„dobozon kívüli” 
gondolkodás, meg-
oldási lehetőségek 
gyűjtése

Hat gondolkodó 
kalap
Brain-storming
Mindmapping
Asszertivitás

5. 
Együttműkö-
dés-menedzsment  
6. 
Kreativitás-me-
nedzsment 

3. Gyors informáci-
ószerzés

a folyamatban hatá-
ridőt kell meghatá-
rozni

annak ellenőrzése, 
hogy a modell v. 
prototípus meny-
nyire felel meg az 
1. szerinti piaci 
igényeknek

Mint az informá-
ciógyűjtésnél
Ezen kívül: Landing 
page
Reziliencia

4. Validálás a szabvány nem 
jelöli meg

annak igazolása 
vagy cáfolata, hogy 
a modell mennyire 
felel meg az igé-
nyeknek, körülmé-
nyeknek

Landing page
Fókuszcsoport
Szakmai rendez-
vények, startup 
események
Szellemi tulajdon 
védelme

4.  
A szellemi tulajdon 
menedzsmentje
5.
Együttműkö-
dés-menedzsment  
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Lépés Időfelhasználás Cél Eszközök* Szabványcsalád 
összefüggései

5. Kimenetek össze-
sítése

órák vagy napok 
alatt végrehajtható

a 3. és 4. eredmé-
nyein túl az ered-
mény összevetése a 
piaci és szervezeti 
korlátokkal, dön-
tés-előkészítés

Elmetérkép
Hat gondolkodó 
kalap
Már ismert dön-
tés-előkészítő mód-
szerek

6. Eredmények a szabvány nem 
jelöli meg

döntés az innová-
cióról

Döntési mátrix

célszerűen összesen 
órák, vagy néhány 
nap a szabvány 
szerint (a teljes 
folyamat)

A teljes folyamatot 
összefogja az 
1. Az innováció 
menedzselése

* Természetesen minden lépésnél igénybe vehetők egyéb eszközök is, a felsorolás nem teljeskörű. Legyünk innovatívak! Ha egy módszer az adott 
fázisban nem hoz (megfelelő) eredményt, keressünk másikat!

Az innovációs gondolkodás lépései ábrán szemléltetve: érzékelhető, hogy az egyes lépések önálló feladatok, 
amelyeket az innovációs gondolkodás eredményes alkalmazásához el kell végezni, és ezek az önálló feladatok 
mintegy gyöngysor-szerűen felfűződnek az innovációs gondolkodás folyamatára.

1. Információ szerzés

2. Megoldások generálása

3. Gyors információ

4. Validálás

5. Kimenetek összesítése

6. Eredmények
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Ö S S Z E G Z É S
Ennek a modulnak a tartalmának jobb megértése érdekében nézzük meg még egyszer a fő elemeket, és 
foglaljuk össze a legfontosabb dolgokat az innovatív gondolkodás fogalmának jobb megértése érdekében.

Az innovációs gondolkodást jobban megérthetjük, ha egy sakkozó gondolkodásából indulunk ki. Az 
innovációban a sakk analógiát használva a király a vevő. A világos bábukat vezető sakkozó célja bábuit úgy 
vezetni, hogy a sötét királya üthetővé váljon, és bármerre lépne, üthető maradjon (azaz: mattot kapjon). Az 
innováció célja, hogy olyan új, vagy jelentősen fejlesztett termékeket, szolgáltatásokat fejlesszen ki, amelyeket 
a vállalkozás piacra tud vinni, el tud adni, vagyis a párhuzamnál maradva a királyt (vevőt) rávenni arra, hogy az 
innováció eredményét megvásárolja. Általánosságban az innováció olyan folyamat, amelyben az ötlet vagy a 
koncepció átalakulhat a következőkké: 

 ¾ új piacképes termék vagy szolgáltatás, vagy
 ¾ új technológia, vagy
 ¾ új marketing módszer, vagy
 ¾ új üzleti modell, illetve szervezeti megoldás jön létre.

Az innováció menedzselésének technikájára a 7 részből álló CEN/TS 16 555 európai szabványcsalád 
ad nem kötelezően használható útmutatást. A szabvány család részei: Innovációs irányítási rendszer, 
Stratégiai információszerzés menedzsment, Innovációs gondolkodásmód, Szellemi tulajdon menedzsment, 
Együttműködés menedzsment, Kreativitás menedzsment, Innováció menedzsment értékelése. 

A szabványcsalád abban segíti a szervezeteket, hogy 

 ¾ alkalmazásával megértsék, felismerjék, hogy az innováció szinte minden szervezetben rendszeres, 
(mindez kifelé is kommunikálható és emeli a szervezet PR-ját/ imázsát)

 ¾ az innovációs tevékenység tudatosításán keresztül a szervezet (vállalkozás) működésében hozzáadott 
értéket biztosítson

 ¾ módszerekkel, eljárásokkal, információkkal járuljon az innovációs tevékenység eredményességéhez, 
sikerességéhez.

Az innovációmenedzsment szabványcsalád támogatást nyújt ahhoz, hogy a fejlesztés során kevesebb legyen 
a próbálkozás, és több az eredmény.

Az innovációs gondolkodás célja, hogy növeljük a vállalkozás vagy szervezet piaci erejét, eredményességét.

Az innovációs gondolkodás lépései: információ gyűjtés, megoldások generálása, gyors információ szerzés, 
validálás, kimenetek összesítése, eredmények szintézise.
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MOTIVÁCIÓS 
MENEDZSMENT
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B E V E Z E T É S
Mi a motiváció? Mi köze van az Ipar 4.0-hoz? Miért kell róla tanulni? Egyáltalán, meg lehet tanulni? Kezelhető? 
Ha igen, hogyan? Ezekre a kérdésekre ad választ a Kézikönyv, miközben bemutatja azokat az eszközöket, 
melyekkel a munkahelyi motiváció kezelhető, illetve az ehhez szükséges információkat. Először azonban azt 
kell átgondolnunk, miért fontos a motiváció, és csak utána próbálkozhatunk meg azzal, hogy megértsük, mi a 
motiváció, és mit jelent a számunkra.

Fontos, hogy tisztában legyünk vele, mi inspirálja a dolgozókat arra, hogy jól teljesítsenek a munkahelyen, mi 
veszi rá őket, hogy elérjék a kitűzött célokat, és jó termékeket vagy szolgáltatásokat hozzanak létre. Ha ezekre 
a kérdésekre megtaláljuk a választ, meg fogjuk érteni a munkatársainkat, és képesek leszünk megfelelően 
irányítani őket a munkavégzés során. 

Először is lássuk, mi a teljesítmény szerepe a munkában. A teljesítmény három tényező függvénye, és a 
következő egyenlettel fejezhető ki:

Mint látható, a teljesítmény az egyén motivációjának, képességeinek és környezetének, illetve ezek 
kölcsönhatásainak függvénye. A motiváció a teljesítmény kulcsfontosságú hajtóereje, és az igazán jó 
teljesítményhez nagyon fontos. Ugyanakkor hiába alapvető fontosságú a motiváció, önmagában nem elég. 
A tudás, a készségek és a kompetenciák/képességek szintén szükségesek a munka elvégzéséhez, esetenként 
pedig egyenesen nélkülözhetetlenek a sikerhez. A teljesítményhez végezetül az erőforrások, az információk 
és a támogatás is kellenek, ezeket sokszor „környezeti tényezők” összefoglaló néven emlegetik. A három 
tényező közül az adott esettől függően bármelyik kulcsfontosságúvá válhat.

A motiváltság önmagában nem tehető felelőssé a kiváló teljesítményért, de tény, hogy nagyon fontos. Ha a 
munkatársakat valamilyen érdek, öröm, elégedettség vagy kihívás motiválja, sokkal jobban fognak dolgozni, 
mint ha csak egyszerűen a „munkájukat végzik”. Mindezek értelmében, ha rá akarjuk venni a dolgozókat, 
hogy semmittevés és az új munkamódszer alkalmazása közül az utóbbit válasszák, jobban meg kell értenünk 
a motiváció jelenségét.

A „motivál” eredeti jelentése a „mozgás”-hoz kapcsolódik. A mozgás a motiváció központi eleme. A motiváció 
lelke a cselekvés, a kívánt eredmény elérése. A motiváció belső vágy, hogy elérjünk valami fontosat. A vágy 
cselekvésre sarkall. Egyesek szerint a motiváció olyan kielégítetlen szükséglet, melyet ki szeretnénk elégíteni, 
vagy cél, amit el akarunk érni.

A motivációt nem lehet erőltetni – személyes érzés és belülről fakad.

A motiváció az a folyamat, ami tettekre ösztönöz, azaz cselekvést vált ki, legyen szó akár egy új ügyféllel való 
találkozásról, akár egy új terv kidolgozásáról. A „motiváció” fogalmát sokszor használják arra, hogy leírják, 
miért csinálunk valamit. Ez a tetteink hajtómotorja. A motiváció nem csupán kivált valamilyen viselkedést, 
hanem azokat a tényezőket is magában foglalja, melyek rávesznek, hogy az adott tevékenységet folytassuk is.
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Starbucks 

A Starbucks Corporation a világ egyik leghíresebb kávézólánca, világszerte 
körülbelül 4000 üzlettel rendelkezik. A Starbucks különleges kávébab-fajtákat 
pörköl és értékesít, valamint többféle egyéb italt és rágcsálni valókat is forgalmaz. A 
Starbucksot a Fortune és a Financial Times rendszeresen jó munkahelynek minősíti. 
Mi ennek az oka?

Howard Schultz, a Starbucks tulajdonosa úgy véli, hogy a siker titka nem maga a 
kávé, hanem a személyzet. Az emberek szívesen dolgoznak a Starbucksban, ez pedig 
meglátszik a vállalat szolgáltatásain is.

A Starbucks büszke rá, hogy olyan jó gyakorlatokat valósít meg, amelyek motiválják 
az alkalmazottakat: ilyen például a kivétel nélkül mindenkire vonatkozó egyenlő 
bánásmód, a vezetők és az élvonalbeli dolgozók közötti szakadék szűkítése, és az 
összes alkalmazott „partnernek” szólítása, a munkahelyi hierarchiában betöltött 
pozíciótól függetlenül.

A Starbucks nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy meghallgassa alkalmazottait, 
és a hallottak szerint cselekedjen. A vezetők a munkaidőt és a szabadságokat az 
alkalmazottak igényeinek és időbeosztásának megfelelően igyekeznek megtervezni.

Minden dolgozónak megfelelő jóléti szolgáltatásokat, például a szemészeti és 
fogorvosi szolgáltatásokat is lefedő egészségügyi biztosításokat és szabadnapokat 
kínálnak.

A  M OT I VÁ C I Ó  T Í P U S A I

Miért tesszük, amit teszünk? Mi késztet minket arra, hogy megcsináljunk valamit? Mi vesz rá az adott 
viselkedésre? Sokan próbáltak már rájönni arra, miből fakad a motiváció. A motivációnak két fő típusa van:

1. A külső motiváció kívülről származik, és gyakran kézzelfogható jutalmakban nyilvánul meg, mint 
amilyen például a pénz, a díjak, az elismerés, az előléptetés vagy a kitüntetések.

2. A belső motiváció belülről ered, onnan fakad, hogy szeretnénk valamit megtenni vagy elérni, például 
megmászni egy hegyet vagy megoldani egy problémát. A belső motiváció nem jár együtt kívülről érkező 
jutalmazással; ehelyett a személyes kielégülésről szól.

A külső motiváció tehát kívülről fakad, míg a belső motiváció belülről. Különböző kutatások szerint a két 
típus eltérő hatással van a viselkedésünkre. Ha például valamit csak a szórakozás kedvéért csinálunk, az 
belső motivációt jelez. Saját énünk motivál arra, hogy az adott dolgot megtegyük, nem pedig az a vágy, 
hogy valamilyen külső jutalmat, például pénzt vagy díjakat szerezzünk. Ebben az esetben a tevékenység 
okozta öröm olyan pozitív érzelmeket kelt bennünk, mint amilyen pl. a büszkeség, az eredményesség vagy 
a „volt értelme” érzés, és ez nem más, mint a tevékenységünk jutalma. A kutatások eredményei szerint a 
külső jutalom vagy megerősítés felajánlása egy olyan tevékenységért, mely eleve belső jutalmat generál, a 
tevékenység elvégzését nem hogy inspirálja, hanem inkább elveszi tőle a kedvünket. Ezt túligazolási hatásnak 
nevezik.
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Népszerű könyvében, a 2009-ben megjelent „Drive”-ban Daniel Pink a munkahelyi motiváció vonatkozásában

új jövőképet alkotott, amelyet „Motiváció 3.0”-nak nevezett el. Pink ugyanitt megalkotta a motivációs 
megközelítések főbb korszakait is. Az első korszakban (Motiváció 1.0) amikor az ember a primitív túlélésre 
összpontosított, a második korszak (Motiváció 2.0) pedig elhozta a jutalmazás és a büntetés ma is ismert, 
számos vállalatban alkalmazott kultúráját. A jutalmazás Pink szerint sem fokozza minden esetben az 
elkötelezettséget. Szerinte az alkalmazottak motiválására alkalmazott hagyományos „sárgarépa és ostor” 
megközelítés mára már idejétmúlttá vált, mert nem veszi figyelembe a 21. század tudásalapú munkahelyeinek 
igényeit. A Motiváció 3.0 az autonómiára összpontosít. Az emberek szeretik, ha maguk irányíthatják a 
munkájukat és a környezetüket, viszont nem szeretik, ha megmondják nekik, mit tegyenek. Az autonómia és 
az irányítás lehetősége erőteljes motivációt biztosít, a legtöbb szervezetben azonban az autonómiát ki kell 
érdemelni. Az embereket motiválni kell a munka elvégzésére.

Pink meghatározza az ún. „I. típusú” viselkedést (ez a belső motiváció, ahol az önmotivációt az a szabadság 
biztosítja, hogy az emberek számukra örömet adó tevékenységet végezhetnek). Ez a fajta motiváció jobban 
illik a modern munkahelyekhez, ahol a tevékenységek az információkon és ismereteken alapulnak, és fontos 
az innováció és a kreativitás. Pink szerint a legfontosabb tényező az, hogy az emberek akkor teljesítenek a 
legjobban, amikor olyan munkát végeznek, amelyért valóban rajonganak.

A belső motiváció hasznos, de nem minden helyzetben működik. Néha egyszerűen nem vágyunk arra, hogy 
egy adott tevékenységet elvégezzünk. Pink szerint az „X típusú” viselkedés (azaz a külső motiváció (jutalmazás) 
hatására végzett munka) mélyen gyökerezik, különösen az idősebb alkalmazottak körében, akik ehhez szoktak 
hozzá, ezért fontos tisztában lenni vele, hogy a külső motiváció megfelelően alkalmazva hasznos eszköz lehet. 
Külső motivációval például rá lehet venni valakit arra, hogy olyan feladatot vagy munkát is elvégezzen, ami 
egyébként nem érdekli.

Ha további információkra kíváncsi, tekintse meg a következő videót:

 
Dan Pink: The puzzle of motivation | TED Talk 

https://www.ted.com/talks/dan_pink_the_puzzle_of_motivation/transcript?language=en

M OT I VÁ C I Ó S  E L M É L E T

A motivációelmélet segítségével kideríthetjük, mi késztethet valakit egy adott cél vagy eredmény elérésére. 
Sokan próbálták már megtalálni a választ arra, hogy mi motiválja az embereket a munkára. A motivációval 
kapcsolatban számos elmélet született, mint például a késztetés elmélet (drive theory), az ösztönelmélet 
(instinct theory) vagy a humanisztikus elmélet (például a Maslow szükséglet-hierarchiája). A valóságban 
többféle erő hatása érvényesül, melyek kiváltják, illetve irányítják a motivációnkat.

1. Az ösztönelmélet (instinct theory) a viselkedésre vonatkozik. Az elmélet szerint saját „programozásunk” 
motivál bennünket arra, hogy bizonyos módon viselkedjünk. Például a lazacok minden évben 
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felúsznak a folyón, hogy ugyanoda rakhassák le az ikráikat. Az ösztönös emberi viselkedések közé 
tartozik a játék, a szégyen, a harag, a félelem, a ragaszkodás, a félénkség, a szerénység és a szeretet.

2. Az ösztönzés elmélet (instinct theory) szerint az emberek a jutalom miatt végeznek el adott 
tevékenységeket. Például a munkába járás mindennapi motivációja lehet a fizetés, az eladást 
motiválhatja a jutalék vagy a bónusz. 

3. A késztetés elmélet (drive theory) szerint bizonyos dolgokat ezért végzünk el, hogy a belső 
feszültségünket csökkentsük. A késztetés elmélet erős biológiai motívumokat hordoz, és az alapvető 
cselekvési vágyra koncentrál. Az éhség belső állapotának csökkentése iránti vágy például arra 
motiválhat, hogy megegyünk egy szendvicset.

4. A humanisztikus elmélet azon a feltevésen alapszik, hogy az embereknek erős kognitív okaik vannak a 
különböző cselekedetek végrehajtására is. Maslow szükségleti hierarchiája a humanisztikus elmélet 
kiváló példája. Maslow szerint a motivációnak különböző szintjei vannak, és először az alapvető 
szükségleteket, például a táplálkozásra és a külső hatások elleni védelemre vonatkozó vágyainkat kell 
kielégíteni, mielőtt a magasabb rendű igényekkel, például az önbecsüléssel és az önmegvalósítással 
kezdenénk foglalkozni.

MI A TITOK? HOGYAN NÖVELHETŐ A MOTIVÁCIÓ?

Gondoljuk át az összes lépést, amit az adott feladat végrehajtásához meg fogunk 
tenni. Ha értjük a folyamatot, könnyebben át fogjuk látni a lépéseket is!

Próbáljuk meg megjósolni az esetleges kihívásokat. Ha előre látjuk, mi történhet, 
könnyebben kezeljük a valóban bekövetkező eseményeket!

Gondoljuk át, hogy fogjuk kezelni a kihívásokat. A rövid távú hasznok megtervezése és 
megjósolása segít legyőzni a kihívásokat!

Bánjunk óvatosan az ösztönzéssel. A kutatók azt tapasztalták, hogy ha valakit olyan 
dolgokért jutalmazunk meg, amit eleve meg akartak tenni, az negatív hatással 
lesz a teljesítményre. A feladat elvégzése sokszor önmagában jutalomnak számít. 
Ugyanakkor a jutalmazás hatékony eszköz lehet azokban az esetekben, amikor valaki 
egy adott tevékenységet nem akart megcsinálni.

MIT TEGYÜNK HA MEGSZŰNT A MOTIVÁCIÓNK?

Koncentráljunk azokra a feladatokra, amelyek igazán fontosak a számunkra! 

Koncentráljunk azokra a feladatokra, amikben igazán jók vagyunk!

A nagy, bonyolult feladatokat bontsuk le kisebb tevékenységekre, és egyszerre csak 
egy feladattal foglalkozzunk!

Jussanak eszünkbe az erősségeink!

Próbáljuk meg emelni az energia szintünket: tornázzunk vagy aludjunk! 

Emlékeztessük magunkat korábbi sikereinkre!

 
Mi segíti elő a motivációt a szervezetek esetében? Gondoljunk egy olyan szervezetre, melyet 
jól ismerünk, és jól motiválja a dolgozóit! Csinálnak valami igazán egyedit, ami miatt működik 
a motiváció?
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H O G YA N  M OT I VÁ L H ATÓ  A  M U N K A H E LY I  S Z E M É LY Z E T ?

Ha a motiváció személyes jellegű, mégis hogyan motiváljuk saját csapatunkat? Hogyan motiválható a csapatunk 
arra, hogy valami igazán komplikált feladatot hajtson végre, mint amilyen például az Ipar 4.0-ra való átállás? 
Sajnos ez lehetetlen. A motiváció nem erőltethető, ugyanakkor kialakíthatunk egy olyan munkakörnyezetet, 
ami lehetővé teszi a motivációt. A haladó szellemű szervezetekre sok esetben jellemzők bizonyos közös 
tulajdonságuk, mint például a meggyőző vezető, a világos stratégia, a nyitott kultúra, a jogaiban megerősített 
személyzet, a rugalmas struktúra és a jó teljesítményt kezelési rendszerek. 

Az egész folyamatot kezelhetjük mi magunk, vagy kijelölhetjük a személyzet valamelyik tagját is erre a feladatra, 
mindenesetre a változáskezelési folyamat saját felelős nélkül nem fog simán menni. Mint bármely egyéb 
változás esetében, az Ipar4.0-ra való átállásnál is időbe kerül, amíg az új rendszer a napi normál üzletmenet 
szerves részét fogja képezni. Éppen ezért érdemes megfontolni egy változáskezelési terv elkészítését, mely 
segít a személyzetnek, hogy hozzászokjon az újdonságokhoz. Ehhez folyamatosan biztosítanunk kell a 
támogatást. Az erős vezetés alapvető fontosságú a sikerhez vezető megfelelő környezet kialakításában. A 
vezetők az alábbi módokon lehetnek hatással arra, hogy egy adott csoport megvalósíthassa a céljait:

1. Bizalmi légkör megteremtése és a csapatmunka támogatása,
2. Világos célok és stratégiai szándékok megfogalmazása,
3. Kommunikációs célok meghatározása, 
4. Támogató környezet kialakítása,
5. Teljesítmény és hatás mérése.

ERŐS VEZETÉS

Legelőször is, a vezetőknek hitelesnek és szavahihetőnek kell lenniük. Az emberek hajlamosak bizalmatlanul 
kezelni azokat, akik nem őszinték, nem hitelesek, vagy akiknek a szavai nincsenek összhangban a tetteikkel, 
ezért a hitelesség követelmény, vagyis inkább elvárás az összes olyan szervezeti szereplővel szemben, akinek 
a feladata a többiek motiválása. A bizalom a hatékony motiválás alapja. A bizalom olyan, mint egy hatalmas 
földalatti víztározó, mely a felszín kútjait táplálja. Az üzleti életben ilyen „kutakat” képvisel az innováció, az 
együttműködés, a megerősítés és az egyéb stratégiai ösztönző eszközök. Ezekből a kutakból táplálkoznak a 
közösségi kapcsolatok, a kereskedelem, és általánosságban az üzleti élet.
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A bizalom fontosságát és hosszú távú üzleti 
hatását jól illusztrálja a jobb oldalon látható 
ábra. Az alacsony bizalom hatására csökken a 
feladatok elvégzésének hatékonysága, és nőnek 
a költségek. Megfelelő bizalom mellett javul a 
termelékenység és a költséghatékonyság. 

A fentiek alátámasztására most két példát mutatunk be különböző üzleti szektorokból:

Az aranyszívű vezető

Egy bankban lecserélték az egyik középvezető. Az adott területen azt várták, 
hogy az új vezető tevékenységeinek eredménye négy-hat hónap múlva 
kezd majd megmutatkozni. A felső vezetés legnagyobb meglepetésére az új 
vezető már a második hónapban pozitív eredményeket tudott felmutatni. 
Amikor kivizsgálták, hogy mi történt, a következők derültek ki: az új vezető 
reggelente benézett az összes irodába, és néhány biztató szót mondott    az 
alkalmazottaknak. A nap végén megint csak ellátogatott az irodákba, és 
megköszönte a csapatnak az aznapi munkát. Értesítette a csapatot, ha 
korábban kellett elmennie, és arról is, hogy visszatér-e még aznap, vagy csak 
másnap számíthatnak rá, ezután mindenkinek jó munkát kívánt.

A gyakori személyes interakció, a pozitív hozzáállás, a hála és a bátorítás néha 
önmagában elég a teljesítmény növelésére, ebben az esetben pedig konkrét 
javulást eredményezett mindössze két hónap alatt.
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Az ügyfélszolgálat motivációs rendszere

A hatékonyság a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység nagyon fontos eleme. 
A történet idejében az volt a szokás ebben a szakmában, hogy a dolgozókat 
csoportokra osztották, például a teljesítmény alapján harmadolták a 
létszámot. Az első harmadba tartozók bónuszt és különböző pótlékokat kaptak. 
A középső harmad elfogadható fizetésben részesült. A harmadik harmad 
dolgozói viszont semmilyen extrát nem vihettek haza, sőt, egyes vállalatoknál 
szankciókat alkalmaztak erre a bizonyos legalacsonyabb kategóriára. Az 
összes dolgozó eredményét folyamatosan mérték, az adatokhoz pedig egész 
hónapban bárki hozzáférhetett. Néhányan már a hónap közepén látták, hogy 
úgyse juthatnak be a középső vagy az felső harmadba, ezért nem is hajtották 
magukat a továbbiakban, így a teljesítményük gyakran még a korábbinál is 
rosszabb szintre süllyedt.

Mindezek ismeretében egy vállalat olyan motivációs rendszert dolgozott ki, 
melyben megszüntették a csoportokra osztást. Egy bizonyos teljesítményküszöb 
elérésekor az adott dolgozó az alapbér százalékában meghatározott ösztönző 
bért kapott, ez a százalék pedig a teljesítménnyel együtt növekedett. Nagyon 
alacsony, mindössze 0,5%-os ösztönző bért is bevezettek. A társaság pénzügyi 
menedzsmentje keményen kritizálta a rendszert, mivel nehezen értették meg,        
mi értelme van az ilyen alacsony szintű ösztönzésnek. 

Végül a motivációs rendszert elfogadták, nagy sikert aratott, és kulturális 
változást eredményezett az alkalmazottak körében. Az új alkalmazottak 
örültek, hogy ösztönző fizetést kaphatnak már a képzést követő hónapban - 
még akkor is, ha maga az összeg alacsony volt.

VILÁGOS CÉLOK

Mindenképp tisztában kell lennünk azzal, miért szeretnénk megvalósítani az Ipar 4.0-t, és hogyan akarjuk 
ezt elérni. A világos célok megfogalmazása keretet és fókuszt biztosít a motiváció fenntartásához. A hosszú 
távú célokat akkor tekinthetjük világosnak, amikor minden dolgozó tudja, hova tart a szervezet a jövőben, és 
miért fontos a tudás átadása az adott célkitűzés eléréséhez. A rövidtávú célok akkor világosak, ha a vezetőség 
megfogható és mérhető célokat tűz ki a dolgozók számára, melyek összhangban vannak a szervezet átfogó 
célkitűzéseivel. A célokat világosan meg kell határozni, és tájékoztatást kell róluk biztosítani, hogy mindenki 
nagyjából ugyanazt szem előtt tartva dolgozhasson. A folyamatban minden csapattagnak meg kell értenie a 
saját szerepét. A csapattagoknak részletes eljárásokat kell kidolgozniuk, ezzel is csökkentve a szervezet belső 
ellenállását.

A stratégia azt jelenti, hogy leírjuk, hova tartunk, és hogyan szeretnénk oda eljutni. A stratégiai tervnek 
gyakorlatiasnak és megvalósíthatónak kell lennie, és meg kell fogalmaznunk azt is, hogy milyen lépések 
szükségesek a megvalósításához. A stratégiára vonatkozó követelmények:

 ¾ Legyen világosan meghatározott, és mindenkit tájékoztassanak róla,
 ¾ Minden vezető támogassa,
 ¾ Fogadja el a személyzet és az összes érintett fél.
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Az eredményességhez szükséges lendület akkor lesz meg, ha a folyamatban közvetlenül érintett összes fél 
elkötelezi magát az átállás mellett és támogatja azt, különösen azok, akikre az átállás a legnagyobb hatással 
van. Az érintetteknek kell felelősséget vállalniuk a folyamatért, hogy az átállás valóban sikeres lehessen, ez 
viszont csak akkor lesz lehetséges, ha a tervezésben és a kivitelezésben is részt vehetnek. Egy sikeres kísérleti 
csoport példája például segíthet, mivel a kezdeti siker nagyon ösztönzően hathat, ugyanakkor figyelembe 
kell venni azt is, hogy egy elszigetelten dolgozó csoport esetében nem biztos, hogy minden olyan probléma 
megjelenik, amelyekkel a szervezetszintű bevezetés során esetleg szembesülünk.

NYITOTT KULTÚRA

Azok a vállalatok, ahol nyitott, részvételen alapuló kulturált hoznak létre, jobban teljesítenek. A kultúra 
azoknak az alapvető értékeknek és meggyőződéseknek a rendszere, melyek a szervezet létének értelmet 
adnak. Számos külső és belső hatás alakítja őket, melyek közül némelyik csak nehezen befolyásolható. A 
vállalati kultúra az új kezdeményezéseket segítheti vagy hátráltatja. 

Olyan vállalati kultúrát kell kialakítanunk, ahol a dolgozók merik kreatívan és innovatívan végezni a munkájukat, 
mert tudják, hogy nem lesznek negatív következményei annak, ha kockázatokat vállalnak, és új területekre 
merészkednek. Az ilyen kultúrát többféleképpen ki alakíthatjuk, például: 

 ¾ Az embereknek hagyjuk, hogy meghatározzák a saját céljaikat. Mindenki szívesebben dolgozik, ha 
olyan célokat követhet, melyek létrehozásában közreműködött.

 ¾ Lehetőleg ne vezényeljünk. Ne mondjuk azt, hogy „meg kell csinálni” vagy „feltétlenül legyen készen”, 
inkább használjunk olyan kifejezéseket, mint például „mi lenne, ha” vagy „gondoljuk át”.

 ¾ Jelöljünk ki egy időpontot, amikor a dolgozók szabadon bejöhetnek hozzánk, és megbeszélhetik 
velünk a problémáikat. Ehhez biztosítsunk nyitott és bevonáson alapuló környezetet.

 ¾ Az irodai környezet legyen minél kevésbé formális. Alakítsunk ki egy „szabad területet”, ahol 
barátságos beszélgetésekre kerülhet sor. A személyzeti értekezleteken a jó és a kevésbé jó ötleteket 
egyaránt vitassuk meg, és mindkettőhöz álljunk hozzá pozitívan.

Mindezekhez elengedhetetlenül szükséges a hatékony kommunikáció. Úgy tűnik, ha az emberek tudják és 
megértik, hogy épp mi zajlik körülöttük, akkor könnyebben elfogadják a változásokat. Jó kommunikációval 
legyőzhető a félelem, és bátorítást adhatunk a többieknek, hogy aktívan vegyenek részt a változásokban 
ahelyett, hogy elutasítanák ezeket. A hatékony kommunikációs folyamatot éppen ezért már a kezdet kezdetén 
ki kell alakítani. Az alkalmazottak így időben pontos információkhoz juthatnak, és visszajelzést kaphatnak a 
teljesítményükről.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A tudásalapú munkavégzés (így az Ipar 4.0) esetében kritikusan fontos tényező a sikerhez a szervezet 
felépítése. Régebben a vállalatok felépítését funkcionális alapon határozták meg, ami hatékony megoldás 
volt, és segítette a vezetőség munkáját. Ez a fajta strukturálás azonban ma már nem működik, mert a dolgok 
túl gyorsan változnak. A tudás létrehozásához és átadásához a vállalat vagy a személyzet különböző munkákért 
felelős, eltérő készségekkel rendelkező csoportjainak kommunikálniuk kell egymással. A kutatási eredmények 
szerint amikor a személyzet tagjai együttműködnek, tehetségük összeadódik, és együtt nagyobb sikereket 
képesek elérni. 

Az Ipar 4.0-ra való sikeres átálláshoz a megfelelő információnak a megfelelő formátumban és a megfelelő 
időpontban kell rendelkezésre állnia ott, ahol arra szükség van. Emiatt a hatékony kommunikáció létfontosságú. 
A gyakori kommunikáció közvetlenül növeli az információ mennyiségét, hiszen minél többet kommunikálunk, 
általában annál több információt kapunk. 
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A dolgozók és a külső felek közti kommunikáció javítja a teljesítményt, éppen ezért minél jobb a kapcsolata 
a dolgozóknak egymással és a fontos külső szereplőkkel, annál inkább javul a teljesítmény. Az új gazdasági 
megközelítésben egyre inkább a rugalmas és gyorsan reagáló munkacsapat válik a jellemző szervezési 
egységgé. A sokfunkciós csapatok és gyakorlati közösségek ideálisan képesek hasznosítani a tagok eltérő 
nézőpontjai képviselte előnyöket. Az ilyen csapatok mind a tagjaik, mind az egész szervezet számára értéket 
teremtenek. 

Még ha nem is minden dolgozó foglalkozik egyszerre ugyanazzal a folyamattal vagy tevékenységgel, akkor is 
tanulhatnak egymás tapasztalataiból, és a tanultakat saját feladataik elvégzése során hasznosíthatják. Ha a 
személyzet kellően vegyes jellegű, az eltérő társadalmi és szakmai háttérrel rendelkező dolgozók tanulhatnak 
egymás tapasztalataiból és eltérő nézőpontjaiból, így egy-egy projekt elvégzése során rengeteg új ötlet 
születhet, mert a munkatársak kénytelenek a komfortzónájukon kívül gondolkodni.

Kutatási eredmények szerint, amikor a személyzet tagjai együttműköd- 
nek, tehetségük összeadódik és együtt nagyobb sikereket képesek elérni 

(Cormican and Dooley, 2007).

HATÁS MÉRÉSE

A folyamat utolsó lépése az új stratégia hatásainak mérése. A stratégia megírása során erről a lépésről sem 
szabad megfeledkeznünk, és meg kell határoznunk azokat a mérési módszereket, melyekkel az esetleges sikert 
vagy kudarcot mérni fogjuk, azt is figyelembe véve, hogy az eredmények megmutatkozásáig esetleg hosszabb 
idő is eltelhet. A folyamat előrehaladását indikátorokhoz viszonyítva határozhatjuk meg. Győződjünk meg 
róla, hogy a mérendő indikátorok megfelelnek az alábbi követelményeknek:

 ¾ Számszerűsíthetőség: Az indikátorok legyenek objektívek (alapuljanak statisztikai adatokon). A 
szubjektív indikátorok („az az érzésem”) nem használhatók.

 ¾ Érthetőség: Az indikátoroknak az adott üzleti ágazaton belül mindenki számára világosnak kell 
lenniük. Fontoljuk meg a könnyen leolvasható ábrák és grafikonok használatát.

 ¾ Cselekvést vált ki: Fontos, hogy olyan indikátort válasszunk, melyre valóban hatással vagyunk. A 
dolgozóknak érezniük kell, hogy az indikátor értékét a rendes munkájukkal vagy specifikus projektek 
végrehajtásával képesek befolyásolni.

 ¾ Ismételhető: Olyan indikátort kell választani, meg egynél többször is felhasználható. Képesnek kell 
lennünk nyomon követni az indikátor értékében mutatkozó változásokat, hogy utána elemezhessük 
a legfontosabb trendeket.

 ¾ Jól időzített: A stratégiai indikátorok értékét legalább évente egyszer meg kell mérni, (többnyire 
havonta mérjük őket). Az ennél ritkábban végzett mérés nehézkessé teszi az indikátor összekapcsolását 
a stratégiai tervvel.

Toyota-Kata módszer

A motivált légkör megteremtésének másik módja az innovatív műveletek létrehozása, megerősítése 
és stabilizálása. Az autóiparból átvett, világszerte elismert Toyota-Kata módszer ezt a működési 
módot általánossá, elfogadottá és természetessé tette a Toyota vállalat mindennapjaiban. A módszer 
nagy hangsúlyt fektet a motiváció meghatározására: „szisztematikus törekvés a kívánt feltételek 
megteremtésére az emberi képességek összehangolt felhasználásával*.”

*Mike Rother (4 September 2009). TOYOTA KATA: MANAGING PEOPLE FOR IMPROVEMENT, ADAPTIVENESS AND SUPERIOR RESULTS. 
McGraw Hill Professional. p. 15. ISBN 978-0-07-163985-9.
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Ne feledjük, hogy amikor új munkamódszert választunk, nem valamilyen meghatározott folyamatot követünk, 
sokkal inkább egy folyamatosan fejlődő megközelítés alkalmazunk. Hogy a stagnálást elkerülhessük, vagyis azt 
az állapotot, amikor az új kezdeményezésben résztvevők elveszítik érdeklődésüket, vagy egyszerűen elfogy 
a lendületük, a folyamatot fel kell építeni és mozgásban kell tartani. Éppen ezért, amikor új munkamódszert 
vezettünk be, olyan támogató rendszereket kell felsorakoztatni, melyek megerősítik az új kialakítást. Fontos 
fejben tartanunk, hogy az új munkamódszer nem fog tartósan fennmaradni, ha egymásnak ellentmondó 
rendszerek hátráltatják a működését: erőforrásokat kell átcsoportosítanunk arra a célra, hogy az átállási 
fázisban is az eredeti szinten tarthassuk a termelést. A vonatkozó intézkedések közé tartozik például a 
kiegészítő képzések szervezése, vagy a vezetőség erre szánt idejének megnövelése. Végezetül, a változás 
gyakran új tudás, készségek és kompetenciák jelenlétét igényli, ezért a folyamatos képzés fontos ahhoz, hogy 
meg erősítsük a kívánatos új viselkedésformákat.

Flow élmény: Egy példa a játékok világából

Kivel ne fordult volna elő, hogy leült néhány percre valamilyen online játékhoz, és órákkal később 
azon kapta magát, hogy még mindig ott ül, és játszik? Ez történik, ha elértük az elköteleződés 
kritikus szintjét. A játéktervezők szándékosan olyan jellemzőket és kialakításokat adnak hozzá a 
játékokhoz, melyek megteremtik ezt az elköteleződést, így szórakoztatóbb és népszerűbb játékokat 
képesek létrehozni. 
Ezt az elköteleződést flow élmény néven is ismerjük. A flow élmény során…. 

 ¾ Erősen koncentrálunk az adott feladatra,
 ¾ Érezzük, hogy aktívan irányítjuk a történéseket,
 ¾ Tevékenységünk és tudatunk egybeolvad,
 ¾ Mintha eltávolodnánk önmagunktól.

Na de hogyan érhető el mindez a munkahelyen? A tudósok szerint a vezetőség a következőkkel 
teremtheti meg a flow élményt:

 ¾ Konkrét célok és betartható szabályok meghatározása,
 ¾ Az egyéni képességekhez igazított célok kialakítása,
 ¾ Világos visszajelzések biztosítása a megfelelő időben,
 ¾ Zavaró tényezők kiiktatása.

Sok vezető azt feltételezi, hogy ha egy alkalmazott nem teljesít jól, annak oka a motiváció 
hiánya lehet. Ön szerint ez az érvelés pontos? Mi lehet a probléma ezzel a feltételezéssel?

V E Z E T É S I  S T Í L U S O K

Ön milyen típusú vezető? És milyen típusú vezető szeretne lenni? Nézzük, milyen opciók közül választhatunk. 
Leegyszerűsítve, három fő vezetési stílust ismerünk: az autokrata vezető esetében a hatalom egy kézben (az 
övében) összpontosul, és a vezető mindenki számára kijelöli, hogy mit kell csinálni. Az ilyen stílusú vezetés a 
hivatalos hierarchián alapul, illetve a hierarchia adta hatalmat használja ki, hogy az utasítások végrehajtását 
kikényszerítse. Rossz hatással van a termelékenységre, a munkahelyi elégedettségre és a teljesítményre. 
Lehetnek esetleg rövid távú pozitív hatásai a termelékenységre, és növelheti a fegyelmet, de ez csak addig 
működik, amíg maga a vezető személyesen is jelen van. A demokratikus vezető az emberi kapcsolatokra 
alapozza a hatalmát. A vezetése alatt állókat bevonja döntéshozatalba, visszajelzéseket biztosít és bizalmat 
mutat az emberek irányba. A vezető és a vezetése alatt állók között gyakori a nyílt kommunikáció, az 
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alkalmazottak úgy érzik, hogy megbecsülik őket, fontosnak számítanak és értékelik a munkájukat. A laissez 
faire vezető teret enged a vezetése alatt állóknak, hogy saját maguk dönthessenek bizonyos kérdésekben. 
A dolgozók felhatalmazást kapnak arra, hogy saját magukat irányítsák. Az ilyen vezető nincs állandóan a 
középpontban, és nem mindig övé az utolsó szó, de soha nem veszíti szem elől a szervezet célja. 

Számos elmélet a rendelkezésünkre a vezetéssel kapcsolatban. A következőkben a legfontosabb kategóriákat 
és megközelítéseket foglaljuk össze.

 ¾ A személyiségvonás (trait) elmélet szerint bizonyos emberek olyan jellemzőkkel születnek, melyek 
eleve sikeres vezetővé predesztinálják őket. A hatékony vezetés személyiségvonásai az intelligencia, 
a kezdeményezőkészség, a megbízhatóság és a célorientáltság. 

 ¾ A vezetés behaviorista elméletei úgy tartják, hogy a vezetés minősége nem veleszületett tulajdonságok 
függvénye, hanem bizonyos specifikus viselkedéseken alapul, melyek megkülönböztetik a hatékony 
vezetőket a nem hatékonyaktól. A vezetést jellemző viselkedések skálájának két végpontja a 
személyzetorientált vezető és a feladatorientált vezető.

 ¾ Az esetlegességi (contingency, kontingencia) elmélet szerint a vezetést nem lehet pusztán jellemzők 
vagy viselkedések alapján meghatározni. Az elmélet követői úgy gondolják, hogy különböző vezetési 
helyzetekben más és más vezetői viselkedések lesznek sikeresek. A vezetési stílus sikerességét vagy 
sikertelenségét az olyan helyzetfüggő változók és kölcsönhatásaik határozzák meg, mint a vezető 
személye, a felhatalmazás, a feladat, a vezetés alatt álló személyek jellemzői, a szervezeti környezet 
és a külső környezet. 

A vezetés fentiekben meghatározott valamennyi kategóriájára jellemző, hogy csak korlátozottan 
alkalmazhatók, és kiábrándító, illetve ellentmondásos eredményeket generáltak. A kutatók ezért igyekeznek 
új vezetéselméleti megközelítéseket kidolgozni. House 1977-ben bevezette a karizmatikus vezetés fogalmát. 
Egy évvel később Burns tranzakciós és transzformációs vezetésről beszélt. Itt érdemes lehet belemenni a 
részletekbe, hiszen ezek az elméletek közelebb állnak ahhoz, ahogy jelenleg a vezetésről gondolkodunk.  

 ¾ A karizmatikus vezetők jövőképe egy jobb jövőt mutat be, és képesek ennek a jövőképnek a 
fontosságát úgy elmagyarázni, hogy azt mindenki megértse. A jövőkép elérése érdekében hajlandók 
magas személyes kockázatot és költségeket vállalni. A karizmatikus vezetők reagálnak követőik 
érzéseire és szükségleteire, és gyakran rendhagyó magatartást tanúsítanak. 

 ¾ Tranzakciós vezetésről akkor beszélünk amikor a vezetők és a követőik közt kölcsönös függőségi 
viszony alakul ki, és a követőket teljesítményük megfelelőségétől függően jutalmazzák vagy büntetik. 
Bass és Riggio (2006) szerint a tranzakció vezetés 3 alkotója a feltételes jutalmazás (contingent 
reward, CR), az aktív kivételek alapján történő vezetés (MBE-A) és a passzív kivételek alapján történő 
vezetés (MBE-P).

 ¾ A transzformációs vezetés  a vezetéstudományi kutatások egyik fő területének számít. A 
transzformációs vezető a jövőkép felvázolásával, egyéni támogatással, megfelelő példakép 
biztosításával, a csoport céljainak elősegítésével, magas teljesítmény elvárásával és a beosztottak 
intellektuális ösztönzésével az egyéni értékeket és a munkavállalók szándékait kollektív szervezeti 
célokká alakítja át (transzformálja). 

A transzformációs vezetés különösen a paradigmaváltások esetében fontos, például amikor egy vállalat áttér 
az Ipar 4.0-ra, ezért vizsgáljuk meg közelebbről ezt a helyzetet. 

A transzformációs vezetési stílus képviselői követőiket rendkívüli eredmények elérésére inspirálják és 
motiválják. Motivációjuk hatására követőik gyakran mindenféle pénzügyi jutalom nélkül is terven felül 
teljesítenek. A transzformációs vezetés nem a külső, hanem a belső motivációra összpontosít. Ezek a vezetők 
egy jobb jövőt mutatnak be, és arra inspirálják a követőiket, hogy kötelezzék el magukat ennek a közös 
jövőképnek a megvalósítása mellett. 
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A vezetés alapja esetükben az alkalmazottak értékeinek, meggyőződésének és feltételezéseinek átalakítása.A 
transzformációs vezetők tudják, hogyan kell motiválni az embereket és kihívásokat képviselő elvárásokat 
támasztani velük szemben, ugyanakkor a vezetésük alatt állókat támogatják is és segítik őket a feladatok 
megvalósításában. Figyelnek az emberek igényeikre, és ügyelnek arra, hogy a követők felhatalmazva és 
megbecsülve érezzék magukat. Ezenkívül a transzformációs vezetők támogatják követőik személyes fejlődését, 
és segítik őket a növekedésben és vezetői képességeik fejlesztésében. Számos tanulmány jelentős és pozitív 
összefüggéseket talált a transzformációs vezetés és az alkalmazottak által vállalt erőfeszítések, a vezetővel 
való elégedettség, a munkateljesítmény értékelése és a vezető észlelt hatékonysága között.

E L L E N Á L L Á S  A  VÁ LTO Z Á S O K N A K  – H O G YA N  K E Z E L J Ü K ?

Az emberek nem szeretik a változásokat. Sajnos a dolgozók többsége rosszul viseli, ha másképp kell 
dolgoznia, mint addig, és valószínűleg nem vagyunk ezzel másképp mi sem. Az emberek a stabilitást szeretik. 
Valamennyien a szokásaink rabjai vagyunk, és örülünk, ha rutinokban gondolkodhatunk. Éppen ezért minden 
nagyobb változás bevezetésekor számolnunk kell némi ellenállással, márpedig az Ipar 4.0-ra való átállás pont 
egy ilyen nagyobb változásnak tekinthető. Ezt a folyamatot aktívan kell kezelni. 

Először is azt kell megértenünk, miért állnak ellen az emberek a változásoknak, csak ezután azonosíthatjuk 
azokat a stratégiákat, melyekkel a folyamat megfelelően kezelhető. A kutatók szerint a változásnak való 
ellenállásért a következő okok felelősek: 

 ¾ Munkahely elvesztése: Sokan egyenlőségjelet tesznek a hatékonyság növelése és a munkahelyek 
elvesztése közé. Az emberek egyszerűen attól félnek, hogy nem lesz hol dolgozniuk.

 ¾ Rossz kommunikáció: Az embereknek tudniuk kell, hogy mire irányul a változás, miért van rá szükség, 
hogyan fogják végrehajtani, és hogy néz ki majd a sikeres állapot.

 ¾ Bizalomhiány: Ha dolgozók nem bíznak a vezetőségben, akkor nem lesznek hajlandóak részt venni a 
folyamatban. A bizalom alapvető fontosságú!

 ¾ Félelem az ismeretlentől: Ha a jövő bizonytalan, dolgozok valószínűleg rosszul fognak reagálni a 
változásra. Az emberek nem szeretik a meglepetéseket - legalábbis a munkahelyükön.

 ¾ Rossz időzítés: Amikor változtatni kell, a legnagyobb problémák egyike a megfelelő időzítés. Sok 
esetben nem maga a változás folyamata gerjeszti az ellenállást, hanem az, ahogyan és amikor ezt 
kezdeményezik.

A vezetőknek azokat is be kell vonni a folyamatba, akik ellenállást mutatnak a változásokkal szemben. 
Ennek során megismerhetjük a dolgozók félelmeit, és valószínűleg azonnal meg is tudjuk oldani a felmerült 
problémákat. Ha adunk időt az alkalmazottaknak arra, hogy maguk is hozzájáruljanak a változáshoz, akkor 
ezzel meggyőzhetjük őket, hogy az ő véleményük is számít.

Fontos a korai és gyakori kommunikáció. Ha a dolgozókat bármiről meg szeretnénk győzni, legyünk 
megbízhatóak, őszinték és kellő érzékenységgel válasszuk meg a változás végrehajtásának idejét. A következő 
jó gyakorlatokat is figyelembe vehetjük: 

 ¾ Alakítsunk ki személyes kapcsolatot! A dolgozókkal a változtatás okait személyesen beszéljük meg.

 ¾ Kérdezzünk! Tegyünk fel kifejtendő kérdéseket, hogy megérthessük, miért bizonytalanok az 
alkalmazottak, és honnan ered az ellenállásuk.

 ¾ Figyeljünk! Az ellenállás kezelése sokkal inkább szól a hallgatásról, mint a beszédről. Sokat 
tanulhatunk, ha meghallgatjuk az emberek aggodalmait.

 ¾ Fogalmazzuk meg az elvárásainkat! A dolgozóknak mondjuk meg világosan, mit várunk tőlük, és 
hogyan zajlik majd az értékelésük

 ¾ Legyünk együttérzők! Próbáljuk meg a másik helyzetébe képzelni magunkat. A változást közelítsük 
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meg az ő szemszögükből, figyelembe véve a rájuk gyakorolt hatásokat.

 ¾ Mutassuk az utat! Ha már mindenki érti, miért történik a változás, koncentráljunk arra, hogyan 
fogjuk végrehajtani. Próbáljunk meg kölcsönös megegyezést kialakítani arról, milyen utat is kellene 
követni, és törekedjünk Win-Win helyzet kialakítására.

H A S Z N O S  E S Z KÖ Z Ö K  A  S Z E M É LY Z E T  B E V O N Á S Á R A

A személyzet bevonásának kiváló eszköze, ha segítséget kérünk tőlük. Amikor az emberek úgy érzik, maguk 
is részei a folyamatnak, sokkal inkább hajlandóak felelősséget vállalni a feladataikért és jól végrehajtani 
azokat. Jó gyakorlatnak számít, ha a dolgozókkal közösen rövid idő alatt a lehető legtöbb ötletet próbáljuk 
meg generálni. Fontos szabály, hogy ne kritizáljuk az ötleteket és ne ítéljük meg őket azonnal, mert ez sokat 
árt az elkötelezettségnek. Hagyjuk a dolgozókat szabadon gondolkodni, mondják csak el az ötleteiket, ezek 
szelektálása későbbi feladat.

    DOLGOZÓI VISSZAJELZÉSEK

A dolgozói visszajelzésekből számos információt gyűjthetünk, függetlenül attól, hogy ezek pozitívak vagy 
negatívak. Sokat tanulhatunk mind a panaszokból, mind a dicséretetekből. Ha használunk valamilyen 
rendszert a dolgozói elégedettség mérésére, gyűjtsünk össze minden olyan adatot, mely az alacsonyabb 
pontszámokhoz kapcsolódik.

    SCAMPER

Használjuk a SCAMPER eszközt a meglévő folyamatok javítására vagy az új folyamatokra vonatkozó ötletek 
gyűjtésére. Az eszköz azon a meglátáson alapul, hogy minden új valami réginek a módosítása.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az eszköz egy sor irányított kérdés segítségével inspirál az új ötletekre. Működésének alapja, hogy arra 
kényszeríti a felhasználót, hogy olyan kérdéseket tegyen fel magának, melyekre egyébként nem is gondolna.

HOGYAN HASZNÁLJAM?

Először is fogalmazzuk meg a problémát, amit meg szeretnénk oldani, vagy az elgondolást, amit tovább 
szeretnénk fejleszteni. A téma bármi lehet, üzleti kihívás, javítandó folyamat stb. Ha sikerült a kihívást 
azonosítani, onnantól már csak a SCAMPER kérdéslistáján szereplő kérdéseket kell végigkérdeznünk. Legyen 
a probléma például az, hogy „Hogyan álljunk át az Ipar 4.0-ra?”

S = Helyettesítés (Substitute). Cseréljük fel egymással az alkotókat, anyagokat vagy dolgozókat.

C = Kombinálás (Combine). Kombinálás, keverés egyéb mechanizmusokkal vagy szolgáltatásokkal, 
integrálás.

A = Alkalmazkodás (Adapt). Pl. funkciók megváltoztatása, elemek átvétele máshonnan.
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M = Módosítás (Modify). Nagyságrendek, kialakítások, tulajdonságok bővítése, szűkítése, 
megváltoztatása.

P = Rendeltetés megváltoztatása (Put to other use).

E = Egyszerűsítés, pl. részek elvétele, rövidítés, alapfunkciókra redukálás. (Eliminate)

R = Rükverc (Reverse). Csináljunk mindent másképp, vagy épp pont fordítva.

A következőkben bemutatott eszközökkel rendezhetjük, szelektálhatjuk és kezelhetjük a korábbi gondolkodási 
folyamat során generált ötleteket, hogy kiválaszthassuk közülük a legjobbakat. A „legjobbak” alatt azokat az 
elképzeléseket értjük, melyeket a későbbi fejlesztések során valóban fel tudunk használni. Más ötleteket 
„ígéretesnek” minősíthetünk. Ezek további kidolgozást igényelnek. Az „érdekes” ötleteket ebben a konkrét 
esetben épp nem érdemes továbbfejleszteni. Nem szabad véglegesen elvetnünk azokat ötletet, melyek a 
folyamathoz most nem járulnak hozzá. Ezeket lássuk el a „később” címkével, mert lehetséges, hogy egyszer 
olyan változások lépnek majd fel, melyek kezeléséhez ezek az ötletek is hasznosak lehetnek (például 
új technológia jelenik meg, megváltozik a vállalati stratégia, új finanszírozási lehetőségekhez jutunk stb.) 
Hasznos lehet, ha az ötletek kezelésére külön felelőst jelölünk ki.

    OK OKOZAT ELEMZÉS

A Halszálka vagy Ishikawa diagramnak is nevezett módszer az ötletelés (brainstorming) és az elmetérkép 
(mind map) kombinációja.

HOGYAN MŰKÖDIK?

Az eszköz segítségével megtalálhatjuk a megoldandó probléma valódi okát, így sokkal jobb esélyekkel 
láthatunk neki a teljes probléma megoldásának ahelyett, hogy akaratlanul is csak valamilyen részterülettel 
foglalkoznánk.

HOGYAN HASZNÁLJAM?

A diagram elkészítésének menete a következő:

1. Probléma azonosítása,
2. Fontos tényezők azonosítása, 
3. Lehetséges okok azonosítása,
4. Diagram elemzése.

A halszálka diagram különösen hasznos eszköz a nagyon komplikált 
problémák megoldására.
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Használata egy kicsit több odafigyelést igényel, mint a többi módszeré, ezért a magyarázathoz most egy 
hosszabb példát mellékelünk:

Írjuk le pontosan a problémát: mi a probléma, konkrétan kiket érint és mikor, illetve hol lépett fel. Ezután 
vizsgáljuk meg a problémát!

Probléma: Az irodában iszonyatos a kávé! (Mindig is iszonyatos volt).

Ezután tartsunk ötletelést, megpróbálva megállapítani a probléma okait. Ezeket a lehetséges okokat a diagram 
„gerincéből” leágazó rövidebb vonalak végére írjuk fel. Ha az okok nagyon komplexek, legjobb őket kisebb 
egységekre osztani. Ezeket az al-okokat az eredeti okot jelölő vonalból leágazó még rövidebb vonalak végén 
jelöljük.

Ennek a lépésnek a végén egy olyan diagramot kell látnunk, amely a probléma összes lehetséges okát 
tartalmazza. A probléma komplexitásától és fontosságától függően ezután az egyes okokat kicsit jobban is 
kidolgozhatjuk. Ehhez pl. felméréseket végezhetünk stb. Az egész műveletnek az a célja, hogy meghatározzuk, 
hogy a lehetséges okok közül pontosan melyek azok, amelyek valóban hozzájárulnak a problémához.
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     AFFINITÁS DIAGRAM

HOGYAN MŰKÖDIK?

A diagramon az információt központi témák körül csoportosítjuk, és megállapítjuk az egyes információk közti 
kapcsolatokat. A módszer akkor jöhet jól, amikor nagyon sok információt kell fel dolgoznunk. A diagram 
elkészítésének a célja mindenekelőtt az, hogy a probléma vagy téma kapcsán vitát generáljunk, melynek 
során ötleteket gyűjthetünk a javítás vagy a megoldás lehetőségeivel kapcsolatban.

HOGYAN HASZNÁLJAM?

A diagramot a következők szerint hozhatjuk létre:

1. Minden ötletről készítsünk külön feljegyzést (kártyát).
2. Keressünk olyanokat, melyek összefüggenek egymással.
3. A kártyákat rendezzük csoportokba, amíg az összes el nem fogy.

A következő példában az előzőekben megtárgyalt ötletelés módszer egyik alkalmazásának eredményeit 
használjuk fel.
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L É P É S R Ő L  L É P É S R E :  S I K E R R E  V E Z E TŐ  Ú T

Egy jó motivációs rendszer önmagában nem elég a sikerhez, de 
ha a szervezet céljait helyesen határozták meg, és a technológia, 
az erőforrások (ideértve humán erőforrásokat is) és a folyamatok 
jól működnek, akkor nagyban elősegíti a célok elérését és a siker 
fenntartását. A motivációs rendszerek tervezésekor érdemes 
figyelembe venni a készségek-hozzáállás-tudás háromszöget, 
mind egyedi, mind szervezeti szinten.

Ahol a szervezeten belül a feladatokat és lehetőségeket a teljes 
együttműködés és a belső igények figyelembevételével állapították 
meg (miközben ezekben a belső igényekben a szervezeten belüli 
elismerési rendszer - pozitív visszajelzések – is megjelenik), ott az 
egyéni motiváció és a teljesítmény javulása figyelhető meg.

A munkatársak kiválasztásakor fontos figyelembe venni a szükséges képességeket és készségeket. A 
készségek fejlesztése egyrészt a kötelező belső képzés része is lehet, másrészt viszont motivációs eszközként 
is használható, hiszen sokakat motivál a személyes fejlődés, a készségek fejlesztésének lehetősége és ezeknek 
az igényeknek a támogatása hatékony motivációs eszközt biztosíthat. Jelenleg a motiváció fontos eszköze a 
gamifikáció is, melyet egyre több szakterület ismer el.

J ÁT É KO S Í TÁ S  ( G A M I F I K Á C I Ó )  A  M OT I VÁ C I Ó 
S Z O L G Á L ATÁ B A N

A gamifikáció fontosságának megértéséhez itt egy egyszerű példát mutatunk be, mely magától Mark Twaintől 
származik. A Tom Sawyer kalandjai című regényben Tomnak büntetésből le kell festenie Polly néni kerítését. 
Ben Rogers, a barátja ezért először kigúnyolja, de Tom rájön, hogyan tudná a kerítésfestést különleges és 
csábító tevékenységként „eladni”. Ben megkérdezni, ő is festhetne-e egy kicsit, de Tom nem hajlandó odaadni 
az ecsetet, csak akkor, amikor Ben végül már az almáját ajánlja fel érte cserébe.

Twain üzenete világos: A játék és a munka közt csak az utóbbi kötelező jellege a különbség. Ráadásul azt 
is feltételezhetjük, hogy nincs az a munka, amit megfelelően kommunikálva ne lehetne élvezetessé tenni. 
Az olyan módszerek, mint a V-modell, hogy a gamifikációs mátrix megváltoztathatják a munkához való 
hozzáállásunkat, hogy kötelesség helyett önkéntes és szórakoztató tevékenységet láthassunk a feladatainkban.

A folyamattervezés V-modellje segítségével a játékfejlesztők helyébe képzelhetjük magunkat. A játékfejlesztés/ 
gamifikáció öt legfontosabb szempontja a következő:

1. Mechanika: Milyen viselkedést kívánunk kiváltani? Honnan fogjuk tudni, hogy sikerült-e?
2. Ikonográfia: Milyen érzés társul a viselkedéshez? Mit érzünk, mikor a célért dolgozunk? Hogyan 

tudjuk leírni ezt a tudatállapotot? Milyen valós tevékenységeket végzünk?
3. Ergonómia: Melyek a célcsoport hiányosságai? Milyen készségeket kell fejleszteni? Milyen motivációs 

tényezőket kell figyelembe venni?
4. Funkcionalitás: Milyen helyzetben találkozik a felhasználó a folyamattal? Mennyi időt szán az adott 

tevékenységre? Milyen felületet használ?
5. Számszerűsítés: Hogyan biztosítható a fenntarthatóság? Ingyenes vagy fizetős szolgáltatásról van 

szó? Melyek a költségek és a bevételek? 
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A játékosítás V-modelljének tervezési fázisában ezt az öt szempontot kell figyelembe venni. A kivételezés 
szempontjai szorosan kapcsolódnak a Hersey-Blanchard helyzetfüggő vezetési modellhez. 
A játékosítás, gamifikáció V-modellje olyan analitikai eszköz, melynek segítségével a folyamatok felülvizsgálatok 
is megtervezhetők. 2017-ben jelent meg, és rendszeresen alkalmazzák a szoftverek és szolgáltatások 
fejlesztése során. Jelen esetben az ötletek ellenőrzésére és a meglévő folyamatok javítására használjuk.

A  M OT I VÁ C I Ó  A L A P P I L L É R E I

Az emberi motiváció megértésére számos megközelítést dolgoztak ki, melyeket korábban A motiváció típusai 
fejezetben mutattunk be. A gamifikáció folyamata három olyan paradigmára épül, melyeket ezeknek a 
motivációs elméleteknek a tartalma alapján dolgoztak ki, a következők szerint:

 ¾ A genetikai paradigma szerint minden embert ugyanazok az alapösztönök motiválják. Ezek szoros 
kapcsolatban állnak az agyi folyamatokkal és a környezet érzékelésével. Szinte az összes alapösztön 
evolúciós alapon megmagyarázható.

 ¾ A domináns stratégiára koncentráló elméletek szintén erősen kapcsolódnak az érzékelés és a genetika 
kérdésköréhez, de azt feltételezik, hogy az emberi egyedek különbözőek, attól függően, hogy milyen 
viselkedések és hozzáállások kaptak megerősítést, illetve vésődtek be sikeres túlélési stratégiaként.

 ¾ A Féreg (Worm) megközelítés az érzékelésen és a környezet és az ember közti kölcsönhatásokon 
alapul. Tudatos és tudattalan idegi tevékenységeink nyomán testünkben különböző hormonok 
képződnek. Ezek a hormonok négy alapvető belső, és két külső motivációt, illetve négy alapvető 
félelmet határoznak meg.

◊ A belső motiváló tényezők, a kíváncsisága fejlődés az elismerés és a társadalmi szerep.
◊ A külső motiváló tényezők, a hatalom és a pénz.
◊ Félelmeink közé tartozik a szabadság vagy az ellenőrzés elveszítése feletti aggodalom, a 

szégyen és az, ha nem érezzük magunkat elég jónak.

A mindezekből kialakított gamifikációs mátrix olyan motivációs eszköztárat biztosít, melynek segítségével 
megtudhatjuk, mennyire áll készen a játékos egy bizonyos folyamatra, és pontos módszereket biztosít ahhoz, 
hogy a játékos a belső motivációit ki teljesíthesse.



65

A gamifikációs mátrix összekapcsolja Marczewsky belső motivációval kapcsolatos RAMP (kötődés, 
függetlenség, kiválóság, cél; Relatedness, Autonomy, Mastery, Purpose) modelljét, a Paul Hersey & Ken 
Blanchard-féle helyzetfüggő vezetési modellel, mely szerint a vezetési képesség erősen függ bizonyos 
helyzetről helyzetre változó tényezőktől, mint pl. a felkészültség, a hajlandóság és a viselkedés.

 ¾ Feloldás: Az érdeklődés blokkját a kíváncsisággal lehet feloldani. Roger Caillois könyve alapján négy 
olyan területet tudunk ajánlani, ahol az emberek érdeklődését fel lehet kelteni, ezek a versengés 
(agon), a szerencse (alea), az utánzás (mimicry) és a teljes átélés, szédülés (ilinx). Ezeket a területeket 
ügyes kommunikációval egyszerűen meg lehet célozni.

 ¾ Jövőkép: Ha valakit rá akarunk venni valamire, röviden fel kell vázolnunk a célhoz vezető utat. A 
jövőkép visszatükrözi a motivációt és a stresszt, sikeresen beindítva a kívánt viselkedést. A különböző 
területek (sport, szerencsejáték, szerepjáték, eladás) jövőképeit BJ Fogg viselkedési modellje alapján 
írjuk le.

 ¾ Szabad cselekvés: Tom Sawyer algoritmusát kihasználva minden kötelezően elvégzendő munkát 
vonzó és szórakoztató tevékenységgé alakíthatunk. A feladat célját kihívásként kell közölni. Mindenki 
szabadon részt vehet benne, de kötelező játékszabályok vannak.

 ¾ Első lépések: Csíkszentmihályi Mihály flow elmélete értelmében a készségek és a kihívások rendszere 
három fő attitűdöt hívhat életre: vagy unatkozunk, vagy frusztráltak vagyunk vagy flow élményünk 
van. A flow törékenynek és átmenetinek tűnik, Michael Wu viszont úgy véli, hogy ha ugyanúgy 
viselkedünk, mint amikor a kisgyerek az első lépéseket teszi, akkor fenntarthatjuk ezt az állapotot. 
A kihívást mindig gyakorlásnak kell követnie - ez a legjobb módja annak, hogy megtanuljunk valami 
újat.

 ¾ Megerősítés: az első lépéseket a motiváció szintjén meg kell erősíteni.  Michael Wu szerint az 
újoncok motiválására érdemes pontozást, sikerlistát és jelvényeket használni.
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 ¾ Vizualizáció: Az ellenőrzés elvesztése felett érzett félelmünket három kérdés megválaszolásával 
enyhíthetjük: Hol tartunk? Mit végeztünk el eddig? Mi a következő lépés? Ezeket a kérdéseket 
lehetőleg vizuális jelek például piktogramok, infógrafikák segítségével érdemes megválaszolni, de a 
szóbeli kommunikáció is rendben van.

 ¾ Extra erősfeszítés: Hogy elkerüljük a dolgozók kiégését, a teljesítményt mindig el kell ismernünk, 
bár ez az elismerés elég nehézkes lehet, ha nem tapasztalunk valóban emlékezetes teljesítményt. 
A legkönnyebb az extra erőfeszítés módszert alkalmazni. Ha a dolgozó egy adott tevékenység 
elvégzésekor eleve hátrányból indul vagy nincs elég idő a feladatra, annyi adrenalin termelődhet, 
amely lehetővé teszi az elismerés megfelelő fogadását.

 ¾ Elismerés: ismét csak Michael Wut idézve, az elismerésnek három formája van: a trófeák, az egyéni 
jó hírnév és a csapat jó hírneve. A trófeák a speciális teljesítményért járnak. Az egyéni jó hírnév 
olyasmi, amit a vasárnapi ebéd felett meg tudunk beszélni, míg a csapat jó hírnév az a motiváció, ami 
arra sarkall, hogy megtegyünk valamit a többiekért, vagyis a csapatért.

 ¾ Hibatűrés: Ha nagy eredményeket szeretnénk elérni, az valószínűleg csak több nekifutásból fog 
sikerülni. A hibázás lehetősége mindig adott. A hibák eltűrése nem azt jelenti, hogy elfogadjuk 
a közepes eredményeket, hanem azt, hogy mindenkit arra bátorítunk, hogy ne adja fel, és addig 
kísérletezzen, amíg sikerrel nem jár.

 ¾ Delegálás: A partnerség legnagyobb kihívása a feladatok delegálása. A megbízottnak készen kell 
állnia arra, hogy mindent megtegyen, amit a megbízója (a vezető) maga is meg tud tenni, megvannak 
a készségei és a motivációi a cselekvésre, és képes követni a szakmai mintákat. A vezető számára a 
kihívást a bizalom jelenti, hiszen a munkát a megbízott fogja elvégezni, a felelősség viszont a vezetőé.

 ¾ Partnerség: A partnereknek nincs szüksége megerősítésre vagy elismerésre a vezetőtől, hiszen 
egyenrangú felekként dolgoznak együtt. Amire szükségük van, az az igazságos bánásmód, és az, 
hogy jól érezzék magukat egymás társaságában. Az igazságos bánásmód általános szabályai: soha ne 
atyáskodjunk a kollégákkal, ne zsákmányoljuk ki őket, ne kompenzáljuk őket a tetteikért, de segítsünk 
nekik, és örüljünk velük együtt.

 ¾ Közösségi szerep: A partnerek számára a legfőbb kérdés: “Elég jó vagyok?” Hogy ezt a bizonytalanságot 
enyhíthessük, nagyon fontos az egészséges hozzáállás kialakítása: arra koncentráljunk, amit csinálunk, 
és rendelkezzünk “helikopter látásmóddal”, vagyis legyünk képesek időről időre összehasonlítani 
a tevékenységeinket a számukra kijelölt térképpel. Ezen kívül legyenek példaképeink, akiket 
követhetünk, és legyen közösségi szerepünk, mely felruház bennünket a totem erejével, megvéd 
attól, hogy kiderüljenek a gyengeségeink és segít a küldetésünkre koncentrálni.

Ö S S Z E F O G L A L Á S

A modul célja, hogy az olvasót olyan gyakorlati (és remélhetőleg hasznos) információkkal és eszközökkel 
lássa el, melyekkel kezelhetővé válik a munkahelyi motiváció. Legelőször is tisztáztuk, mi is a motiváció, 
majd megvitattuk, mi inspirálhat valakit arra, hogy jól dolgozzon. Ezután megvizsgáltuk a motiváció 
típusait, kiemelve a belső motiváció fontosságát, és kitértünk arra is, hogy mit kell tennünk a motiváció 
kihasználásához. Sorra vettük a különböző motivációs elméleteket, hangsúlyozva azokat a jó gyakorlatokat, 
melyekkel a motiváció növelhető, és megfogalmaztuk, mi a teendő akkor, amikor elveszítjük a motivációnkat. 
Az ezután következő szakaszban megint csak jó gyakorlatokat mutattunk be a személyzet motiválására, majd 
néhány érdekes esettanulmány elemzésére alapozva más szervezeteknél már sikerrel alkalmazott ötleteket 
és trükköket tárgyaltunk meg. Végül a vezetési stílusokat vitattuk meg, és azt, hogy mit kell tennünk, ha 
változtatási szándékunk a dolgozók ellenállásába ütközik. A modul legvégén néhány olyan eszközt soroltunk 
fel, melyek segítségével a dolgozók bevonhatók, illetve szót ejtünk a gamifikációról, ami hasznos lehet a 
projektben kidolgozott játékosított eszköz használata során.



67

R E F E R E N C I Á K

Cormican, K. and Dooley, L. (2007) Knowledge sharing in a collaborative networked environment, Journal of 
Information and Knowledge Management, 16, 2, 105-115.

Hersey and Blanchard Situational Leadership Model: Adapting the Leadership Style to the Follower  HTTPS://
WWW.BUSINESS-TO-YOU.COM/HERSEY-BLANCHARD-SITUATIONAL-LEADERSHIP-MODEL/

Intrinsic Motivation RAMP Misconceptions Andrzej Marczewski HTTPS://MEDIUM.COM/GAMIFIEDUK/
INTRINSIC-MOTIVATION-RAMP-MISCONCEPTIONS-827D2B39623D

Mitchell, T. R. (1982) Motivation: New directions for theory, research, and practice. Academy of Management 
Review, 7, 80–88. 

Pink, D. (2009) Drive, New York: Riverhead Books.

Porter, L. W., & Lawler, E. E. (1968). Managerial attitudes and performance. Homewood, IL: Dorsey Press. 
According to this equation, motivation, ability, and environment are the major influences over employee 
performance.

Rother, M.  (2009) Toyota Kata: Managing People for Improvement, Adaptiveness and Superior Results. 
McGraw Hill Professional. p. 15. ISBN 978-0-07-163985-9.



68

TECHNIKAI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS 



69

B E V E Z E T É S

Napjaink egyik kulcsfogalma az ipar 4.0, amely az információtechnológia legújabb fejlesztéseinek beépülése 
a mindennapi életbe, ezzel átalakítva a gazdasági életet is. Az új megoldások segítségével kapcsolódhatunk 
a globális hálózatokhoz, segítve a nagyobb mennyiségű adatrögzítési és feldolgozási folyamatok valós idejű 
(real time) figyelését és irányítását. 

Útmutatónkban szeretnénk tisztázni az ipar 4.0 fogalmát, a hozzá tartozó az alapfogalmakat és kiindulópontként 
szolgálni a rendszerek, megoldások és a technikai feltételek könnyebb megértéséhez célcsoportunk számára.

I R Á N Y  A Z  I PA R .4 F O R R A D A L O M

Az „Industrie 4.0” fogalom először a 2011-ben megrendezett Hannoveri Vásáron hangzott el, ezt követően 
pedig az Európai Unió 2016-ban az alábbi állásfoglalást fogalmazta meg: „Az ipar 4.0 a termelési folyamatok 
olyan szervezését írja le, melynek keretében az eszközök önállóan kommunikálnak egymással az értéklánc 
mentén: a jövő egy olyan „okos” gyárát hozva létre ezzel, amelyben a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon 
követik a fizikai folyamatokat, létrehozzák a fizikai valóság virtuális mását és decentralizált döntéseket hoznak 
önszervező mechanizmusok alapján”*.

Az ipari forradalmak folyamata napjainkban is tart, több szakaszát is elkülönítjük. A népességnövekedés, 
a gazdasági fejlődés és az urbanizáció hatására szükségessé vált, hogy a gyárakban koncentráltan és 
folyamatosan történjen a termelés. Ennek az első szakasza, az 1. ipari forradalom, ami elhozta a víz és gőz 
meghajtású berendezések korszakát. Az új anyagok feltűnése, új energia és erőforrások születése, a gépesítés 
és munkaszervezés új formái, majd 100 évvel később, elhozták az elektromos meghajtású munkamegosztáson 
alapuló tömeggyártás korszakát. A következő szakaszban az első programozható logikai vezérlők (PLC) és 
a számítógépekkel megvalósított részleges automatizáció bevezetésével már emberi közreműködés nélkül 
zajlottak a teljes gyártási folyamatok**.
* https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570007/IPOL_STU(2016)570007_EN.pdf

** https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_10/lecke_03_028
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Erre, vagyis a 3. ipari forradalom találmányaira épül az ipar 4.0-ként emlegetett információs és kommunikációs 
technológiák ipari alkalmazása. A már korábban számítógépekkel továbbfejlesztett rendszereket hálózati 
kapcsolatokkal bővítik tovább, ezzel lehetővé téve a rendszerek egymás közötti kommunikációját. A rendszerek 
hálózatba kapcsolásával (kiber fizikai rendszer) létrejönnek az okos vagy intelligens gyárak (smart factory), 
amelyekben a gyártási rendszerek, az alkatrészek és az emberek a hálózaton keresztül kommunikálnak 
egymással, így a gyártás szinte automatikus***.  

A kézikönyv további fejezetei a 4. ipari forradalom vívmányai közül az összekapcsolt szoftvertechnológiákat 
és megoldásokat helyezi fókuszba, mivel szemmel láthatóan ez az a piaci szegmens, amely előtt a 
legszignifikánsabb térhódítás áll. Igaz ez a KKV-kre és nagyvállalatokra is egyaránt. Mindemellett nem szabad 
megfeledkezni természetesen olyan irányzatokról sem, mint az AR (augmented reality – kiterjesztett valóság), 
additív gyártás (például 3D nyomtatás), digital twin vagy a mobil robotok (AGV)

*** http://mle.hu/ipari-forradalmak-az-ipar-1-0-bol-az-ipar-4-0-ba-vezeto-ut/
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F O G A L O M M E G H ATÁ R O Z Á S O K

Additív gyártástechnológia: gyártási eljárás, amely vékony rétegek lerakásával készít tárgyakat szemben a 
hagyományos megmunkálással, melynek során egy nagyobb nyers darabból választják le a felesleges anyagot, 
és a megmaradó rész lesz a késztermék. Egyik legismertebb eszköze a 3D nyomtató. Legnagyobb előnyei a 
gyors mintapéldány készítés és a kisebb alkatrészek, segédeszközök beszerzése terén domborodnak ki az 
átfutási idő radikális csökkentése és a testre szabás kiterjesztése által.

Big data komplex technológiai környezet (szoftver, hardver, hálózati modellek), amely lehetővé teszi olyan 
adatállományok feldolgozását, amelyek annyira nagy méretűek és annyira komplexek, hogy feldolgozásuk a 
meglévő adatbázis-menedzsment eszközökkel jelentős nehézségekbe ütközik. Leegyszerűsítve a big data mint 
fogalom a nagyon nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról 
szól.

Dolgok internete (IoT) olyan különböző, egyértelműen azonosítható elektronikai eszközöket jelent, amelyek 
képesek felismerni valamilyen lényegi információt, és azt egy internet alapú hálózaton egy másik eszközzel 
kommunikálni. A fogalom más szavakkal hálózatba kötött „intelligens” eszközöket takar. Ez a technológia 
gyorsuló ütemben fejlődik, illetve terjed.

Felhőalapú szolgáltatás: többféle felhőalapú szolgáltatást különböztethetünk meg, a közös bennük az, hogy 
a szolgáltatásokat nem egy dedikált hardvereszközön üzemeltetik, hanem a szolgáltató eszközein elosztva, a 
szolgáltatás üzemeltetési részleteit a felhasználótól elrejtve. Ezeket a szolgáltatásokat a felhasználók hálózaton 
keresztül érhetik el, publikus felhő esetében az interneten keresztül, privát felhő esetében a helyi hálózaton 
vagy az interneten.

Kiber-fizikai rendszer, ez alatt „az informatikai, szoftvertechnológiai, valamint mechanikai- és elektronikai 
elemek egységbe kapcsolását értjük”. Nagy fokú komplexitás jellemzi és elemei olyan vezetékes, illetve egyre 
gyakrabban vezeték nélküli „adat-infrastruktúrákon” keresztül kommunikálnak egymással, mint az internet 
és „önmaguk” tudnak alkalmazkodni a mindenkori gyártási körülményekhez.*   

KPI (Key Performance Indicator) magyar jelentése „kulcs teljesítmény-mutató”. Olyan mutató, jellemzően 
arányszám, amellyel egy fontos tevékenységünk teljesítményét mutatjuk be rendszeres, lehetőleg folyamatos 
mérés által. A mutatókhoz célokat határozunk meg, mellyel kijelöljük az optimális, elérendő állapotot. 
Amennyiben mutatószámaink ettől a céltól eltérnek, be kell avatkozzunk. Alapvetésnek, hogy mérés és 
visszacsatolás nélkül nincs fejlődés.

M2M technológia olyan adatáramlást jelent, mely emberi közreműködés nélkül, gépek között zajlik. A 
kommunikáció minden olyan gép között létrejöhet, amely a megfelelő technológiával van ellátva ahhoz, 
hogy bekapcsolható legyen a rendszerbe. A gép-gép közötti kommunikáció nem csak egyszerű adatáramlást, 
hanem önálló döntéshozatalt és beavatkozást is jelent.

MES (Manufacturing Execution System) szó szerinti magyar jelentése „termelésvégrehajtási rendszer”, a 
gyakorlatban az angol rövidítést használjuk. A MES tulajdonképpen egy a termelési folyamatokat felügyelő 
számítógépes rendszer, amely a vállalat gyártási folyamatainak valós idejű felügyeletét jelenti. A rendszer 
információt biztosít a gyártási rendelések állapotáról, a gyártás közbeni anyagszükségletről, üzemzavarokról, 
gyártási veszteségekről, gyártóberendezések kapacitás kihasználtságáról, ütemezett karbantartási 
periódusokról, üzemórákról. A MES legértékesebb szolgáltatása az egymással párhuzamosan futó termelési 
tevékenységekről gyűjtött adatok rendezése, összegzett információ biztosítása a termelést végrehajtó 
dolgozók és az azt irányítók részére, támogatva és gyorsítva a szükséges döntések meghozatalát, intézkedések 
végrehajtását.

* Dömötör Ferenc–Ászity Sándor (2019): Ipar 4.0 [Digitális kiadás.] Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634542759 Letöltve: https://mersz.hu/hivatkozas/m525ipar4_2_p5#m525ipar4_2_p5 (2020.12.02.)
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OEE (Overall Equipment Effectiveness) magyar jelentése „teljes eszközhatékonyság”, rövidíthető „TEH-
ként”, de általánosságban inkább az angol betűszó terjedt el. Alapvető termelési mutatószám, ez adja a 
legjobb átfogó teljesítmény-jellemzőt a termelési folyamatokról. Összetett mutatószám, ami három tényező 
szorzatából áll. Első a minőség – mely megadja a minőségileg megfelelő darabok és az összesen gyártott 
darabok arányát. Második a rendelkezésre állás – mely megmutatja a tényleges termeléssel töltött idő és a 
termelésre tervezett idő arányát. Harmadik a teljesítmény – mely megadja a műszakilag előírt és a valóságban 
teljesülő átlagos ciklusidő arányát.

Okos gyár: Azt a termelési környezetet, ahol a gyártó- és vezérlő berendezések emberi beavatkozás nélkül 
saját maguk hangolják össze és szervezik meg a működésüket „intelligens gyárnak” vagy „okos gyárnak” 
nevezzük.

Prediktív (előrelátó) karbantartás legfőbb jellemzője, hogy diagnosztikai eszközök folyamatos használatával 
a berendezések várható meghibásodását, elhasználódását gép megállás nélkül előre tudjuk jelezni. Jellemző 
diagnosztikai módszerek a rezgés-diagnosztika, ultrahangos vizsgálat, tömörség vizsgálat, endoszkópos 
vizsgálat stb. Előnye más karbantartási módszerekkel szemben, hogy: a paraméterek függvényében értékelést 
ad a berendezések állapotáról; megbecsüli a várható élettartamot; alkatrészek tönkre menetelének idejét 
képes előre jelezni; a meghibásodás forrását és mértékét könnyen azonosíthatóvá teszi.

Preventív (megelőző) karbantartás: legfőbb jellemzője a merev ciklusú karbantartás, melynek lényege, hogy 
a tényleges állapot figyelmen kívül hagyásával, az előre meghatározott teljesítmény és idő adatok alapján 
a berendezésen ápolási (gondozási) és helyreállítási (javítási) intézkedéseket végzünk. A cél a váratlan 
meghibásodások elkerülése, ezért a karbantartási ciklusokat a gépkönyvi előírások és az üzemi tapasztalatok 
alapján kisebb időtartamra választják, mint amekkora rendeltetésszerű használat mellett a teljes elhasználódási 
tartalék (EHT) felhasználásához szükséges lenne. A berendezés az intézkedések megkezdésekor működőképes, 
vagyis a javításokat károsodástól függetlenül elvégzik. A merev ciklusú karbantartás igen költséges, mivel a 
berendezés EHT-ja nincs jól kihasználva. Az alkatrészeket a ciklus leteltével új alkatrésszel helyettesítik, pedig 
az eredeti alkatrész még rendelkezik valamekkora EHT-val.

RFID (Radio Frequency Identification) magyar jelentése „rádiófrekvenciás azonosítás”. A technológia lényege 
a rádiófrekvenciás adó-vevő egység kommunikációja a megfigyelt objektumokon elhelyezett RFID címkékkel. 
A kommunikáció önműködően történik, akár emberi beavatkozás nélkül, így nem szükséges minden egyes 
csomagot egyenként leolvasni, a rendszer a leolvasó kapun áthaladó összes termék címkéjét egyszerre 
olvassa le és viszi fel az adatbázisba. A címkék újra felhasználhatók, ez is fokozza az RFID azonosító rendszer 
gazdaságosságát.

SCADA (Supervisory control and data acquisition): egy olyan vezérlőrendszer-architektúra, amely 
számítógépeket, hálózatba kapcsolt adatkommunikációt és grafikus felhasználói felületeket (GUI) tartalmaz 
a folyamatok magas szintű felügyeletének kezeléséhez. Más perifériás eszközöket is tartalmaz, például 
programozható logikai vezérlőket (PLC) és diszkrét, arányos – integráló/deriváló (PID) vezérlőket, amelyek 
kapcsolódnak egy adott technológiai üzemhez vagy géphez.

Forrás: https://www.ipar4.hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar
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R A C I O N Á L I S  C É L K I T Ű Z É S E K  A  K K V - K  S Z Á M Á R A

Egy ipar4 projekt várható sikere és értékteremtési képessége nagyban függ a definiált végső céltól. Egy 
nagyobb vállalkozás szervezeti és gazdasági felépítése sokkal ellenállóbb a lehetséges kockázatokkal szemben, 
mint egy KKV. A kisebb szervezeteknek egyébként is kiemelt célja kell, hogy legyen a lehető leghatékonyabb 
működés, emiatt a lehető legkisebbre kell redukálnia egy-egy digitalizációs projektben rejlő kockázatokat. 
A végcél meghatározásához a kiinduló pontot kell körülírni, majd ebből extrapolálható az odavezető út. A 
megfelelő bevezetési lépések meghatározása kulcsfontosságú az i4 projektek sikerességének tekintetében, 
ennek részleteire egy későbbi fejezetben visszatérünk (lsd. Ütemterv definiálása).

BELÉPÉSI SZINT MEGHATÁROZÁSA

Mielőtt egy KVV a negyedik ipari forradalom eszköztárának bevezetését elkezdené, tudnia kell objektíven 
pozicionálnia magát, mi az a belépési szint, ahonnan a fejlesztéseket indítja. A bevezetés minden esetben csak 
olyan fejlettségi szintekre épülhet, amelyekkel már az adott vállalat magabiztosan rendelkezik, az abban rejlő 
lehetőségeket maximálisan kihasználja. Például tehát egy cég, amely kézi gyártással állít elő termékeket, nem 
fog tudni szenzoros gépi adatgyűjtést és feldolgozást megvalósítani (és ez által gyártásának hatékonyságát 
fejleszteni), mivel a szükséges berendezések nincsenek jelen a termelésében. Először ezeket kell beszerezni 
és a folyamatba illeszteni, megismerni az abban rejlő gyártáskapacitási potenciált, majd később ezen a piaci 
igények és szükségletek mentén fejlesztéseket végezni.

A különböző szintlépésekkel akár 20%-os hatékonyságnövekedést is elérhetünk az összproduktivitás 
tekintetében, viszont a szintek megfelelő egymásutánisága mellett egyaránt fontos, hogy horizontálisan 
azonos szinten legyenek az ún. „stakeholder” – ek és területeik, azaz mindenki, aki a gyártási értékláncban részt 
vesz. Amennyiben szignifikáns az eltérés az érintettek érettségi szintjében, úgy a szintlépésnek nincs értelme, 
hiszen a jelenlegi lehetőségeit nem aknázta ki kellőképpen a vállalat, másrészt ezen területek, személyek nem 
lesznek képesek egy ilyen nagy ugrásra és csak szűk keresztmetszetet képeznek a továbblépésben. Ehhez 
mindenképpen az eddig „lemaradottakat” kell felzárkóztatni az innovátorok mellé és közösen feljebb lépni.

Az egyszerűség kedvéért négy belépési szintet határoztunk meg, amelyeken az elhelyezkedést az alábbi 
támpontok segítik. A lépcsőfokok „magassága” a szint előrehaladásával csökken, azaz az elején lehet és kell 
a legnagyobbakat ugrani.
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NEM ELÉGSÉGES SZINT

 ¾ A gyártástervezés teljes egészében papíron, manuálisan történik.
 ¾ A kapcsolódó gyártási események (állásidők, tervezett karbantartás stb.) adminisztrálása szintén 

papíralapon történik.
 ¾ A legyártott termékekről nincsenek tárolható és visszakövethető információk (vagy csak nehézkesen 

és kézi rögzítéssel).
 ¾ A produktum teljes egészében emberi ráfordítást igényel, minimálisan gépiesített (nem 

összetévesztendő az automatizáltsággal).
 ¾ Nem áll rendelkezésre hálózati infrastruktúra.
 ¾ Az információ áramlás csak akkor indul el, ha azt valaki kezdeményezi.

Amennyiben ezen a szinten lokalizáljuk magunkat, úgy még rengeteg bepótolni valónk van az i4 eszközök 
bevezetése előtt. Első lépésben egy adminisztrációs / digitális transzformációt kell végig vinni a szervezeten, 
hogy minden információ digitalizáltan legyen tárolva és elérhetővé téve egy helyen. Jellemzően erre a MES 
vagy ERP gyűjtőnéven elérhető szoftverek alkalmasak. Arra is kiemelt figyelmet kell fordítani ezen rendszerek 
bevezetésekor, hogy amennyiben nem egy szoftver fedi le az igényeinket, úgy később ezek egymásba 
integrálhatóak vagy összeköthetőek legyenek.

BELÉPÉSI SZINT

 ¾ A gyártástervezés többnyire vagy teljes egészében digitalizálva történik (MES/ERP).
 ¾ A kapcsolódó gyártási események (állásidők, tervezett karbantartás stb.) adminisztrálása ugyanebben 

a rendszerben zajlik, de manuálisan.
 ¾ A legyártott termékekről részben történik digitalizált adatrögzítés, de manuálisan.
 ¾ A termék előállítása teljes egészében gépiesítve történik és javarészt automatizálva.
 ¾ Hálózati infrastruktúra rendelkezésre áll, a gépek ide be vannak kötve.
 ¾ A digitális térben rögzített adatok, információk „mindenki” számára elérhetőek. 

Gyakorlatilag a „smart factory” útjára való elindulásnak ez a belépési szintje. Ezen a lépcsőfokon már 
rendelkezésre állnak a szükséges digitális adatforrások, amelyekben az információk elérhetővé válnak térben 
és időben sokkal nagyobb szabadság mellett. Kézileg indított lekérdezésekkel és kimutatásokkal összefüggések 
kereshetőek az adatok között, valamint később ezek között közvetlen kapcsolatot is tudunk létesíteni.

MEGVALÓSÍTÁSI SZINT

 ¾ A gyártástervezés teljes egészében digitalizálva történik (MES/ERP).
 ¾ A kapcsolódó gyártási események automatizálva rögzülnek, egy adatbázisban.
 ¾ A legyártott termékekről történik digitalizált és automatizált adatrögzítés.
 ¾ A termék előállítása teljes egészében gépiesítve és automatizálva történik.
 ¾ Hálózati infrastruktúra rendelkezésre áll, a gépek ide be vannak kötve és történik róluk adatgyűjtés.
 ¾ A digitális térben rögzített adatok, információk „mindenki” számára elérhetőek (akár online is).
 ¾ A kritikusabb eseményekről az érintettek értesítést kapnak, nem kell folyamatos figyelmet biztosítani. 

Az első és átlagos ipar 4.0 projektek cél terjedelme jellemzően ez a szint. Amennyiben egy vállalat ezen a 
szinten van, akkor szinte már kijelenthető, hogy okos gyárként működik. Emberi jelenlétre és beavatkozásra 
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a gyártás tervezése és üzemeltetése során van szükség, a gyártási folyamat működéséhez már (ha nincs 
anomália), akkor nem szükséges.

KIVÁLÓSÁGI SZINT

 ¾ A gyártásból gyűjtött információk automatikus visszahatást gyakorolnak termelésre (M2M).
 ¾ A gyártási információk alapján predikciók segítik a további tervezést, hibák megelőzését.
 ¾ Minden egyes termék teljes életútja és jellemzői visszakövethetőek.
 ¾ A termék előállítása teljes egészében automatizálva történik, autonóm módon (a rendeléstől a 

kiszállításig).
 ¾ Emberi beavatkozás csak kivételes esetekben, anomáliák esetén szükséges, normál esetben a 

felügyelet elegendő.
A kiválósági szint eléréséhez az ipar4 ökoszisztéma minden elemét abszolválnia kell egy vállalatnak, ami 
rendkívül nagy technológiai és szervezeti kihívást a cégek számára. Ennek ellenére távlati célként érdemes 
ezt a szintet kitűzni és a lépcsőfokok mentén konvergálni a „szellemgyár” szint felé, hiszen a közeljövő 
versenyképességének kulcsa lesz. Nagyobb vállalatok már jelenleg is üzemeltetnek ilyen, „kiváló” gyártási 
környezetet.

A belépési szinttel szorosan összefügg az érettségi szint felmérése is, amelynek lehetséges módszertanait a 
következő fejezetben ismerhetjük meg.

CÉLKITŰZÉSEK

Az érettségi szint meghatározásához szükséges táblázatot magyarázatokkal a könyvünk végen függelékek 
között találja meg. Az összefoglaló táblázat néhány releváns témakör mentén segít a KKV-k számára felmérni, 
hogy jelenleg milyen érettségi szinten állnak és milyen célkitűzéseket kell felállítaniuk egy szintlépéshez.

Amennyiben a KKV lokalizálta magát a megfelelő érettségi szinten, ezt követően célokat kell támasztania 
különböző távlatokban, amik kellően bátrak ahhoz, hogy innovációra ösztönözzenek, mégis racionálisak, 
ezáltal elérhetőek. Másrészt pedig minden esetben az értékteremtést tartsuk szem előtt, azaz olyan tartalmi 
elemekkel bővelkedjen a projektterv, ami tényleges üzleti előnyöket szállít a vállalati folyamatokba (plusz 
bevételt vagy költségmegtakarítást eredményez), önmagában az újítás nem lehet cél.

A javasolt módszertan szemléltetéséhez talán a következő példa a legalkalmasabb: képzeljük el mindezt úgy, 
mintha képet festenénk / rajzolnánk. A teljes képhez először egy skiccet készítünk, amiben minden fontosabb 
elemet nagyságrendileg körbe rajzolunk (hosszútávú célok). Ezt követően azokat az elemeket, amelyeket 
hangsúlyosabbnak szeretnénk érdemes kiemelni és több figyelmet fordítani rá (középtávú célok). Vízionáljuk, 
miként dolgoznánk ki az egy-egy részletet és kezdjünk azzal, amiben lehet, hogy kockázatot érzünk, de másik 
oldalról sikeres teljesítése esetén magas értékkel bír (rövid távú célok).

A célok mérlegeléséhez az alábbi koordináta rendszer nyújt 
segítséget.
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A távlatokat a következők szerint érdemes meghatározni. A megadott időintervallumoktól el lehet térni, 
viszont egy túlságosan elnyúló projekt például egyre nagyobb kockázatot rejthet.

Rövidtávú célok (3-6 hónap): kezdjünk a legszűkebb keresztmetszettel! Ezeket a projekteket legtöbb esetben 
ún. pilot projekteknek szokták hívni. Jellemzőjük a gyors átfutás, relatíve alacsony bekerülési költség és 
látványos (várt) eredmény. Érdemes olyan szeletét kiválasztani a teljes terjedelemnek, ahol szemmel látható 
például veszteségképződés van, így könnyen ellenőrizhető a tényleges eredményesség. A bevezetni kívánt 
megoldást így gyorsan validálhatjuk, az beszállítóval kölcsönös tapasztalatot szerezhetünk és a rövid idő 
alatt elért siker motiváló erővel bír hat a résztvevőkre a továbblépéshez. A kockázatvállalási hajlandóság 
hosszútávon megtérül.

Középtávú célok (0,5-1 év): ezen az idősíkon kell a pilot tapasztalatai alapján kiterjedést elérni horizontálisan 
és vertikálisan egyaránt. Azaz, a korábban feloldott gócpont legjobb gyakorlatait ültessük át a gyártási 
környezet más lokációiba is (például, ha egy gépen/területen pilotoltunk, akkor vonjunk be továbbiakat), 
valamint a szervezet eddig mellőzött területeit is integráljuk. Középtávon egy i4.0 projekt oroszlánrészét el 
kell tudni végezni és a teljes vertikumra kiterjedő alap funkcionalitásokat le kell szállítani.

Hosszú távú célok (1-3 év): ezek részletesebb megalkotásához (amennyiben a vállalat releváns i4 műszaki 
és menedzsment kompetenciával nem rendelkezik) érdemes külső szakértőt a tervezésbe és tanácsadásba 
bevonni. Egy rosszul definiált stratégia nagyban kockáztatja a projekt sikerességét, akár már a korábbi 
fázisokban. Itt fel kell mérni kiket kell bevonni a fejlesztési terv megalkotásába (menedzsment, mérnökség, 
karbantartás, műszakvezetés stb.), ki-milyen előnyöket vár a fejlesztésektől, abban milyen szerepet tud vállalni. 
Ezek összessége fogja körvonalazni milyen technológiai, szervezeti és vállalati átalakítások szükségesek a 
célok eléréséhez. Amennyiben már a közép-és rövidtávú célok teljesültek, úgy ebben a szakaszban az eddig 
begyűjtött tapasztalatok alapján kell finom hangolni, optimalizálni.

T E C H N I K A I  F E LT É T E L E K

Az ipar4.0 lehetőségeinek kiaknázásához vannak olyan bemeneti, technológiai kritériumok, amelyeket 
vizsgálni kell a bevezetés megkezdése előtt. Ezen feltételek megléte gyakorlatilag a korábban ismertetett 
belépési szintet képzi le, de bizonyos argumentumai lehetnek már a megvalósítás elemei. Ez még önmagában 
nem jelenti azt, hogy a gyártást „felokosítottuk”, illetve üzleti előnyöket várhatunk a rendszertől, viszont ezen 
alapvető építőelemek hiánya kardinális lehet.

MEGLÉVŐ HARDVER ÉS SZOFTVER ELEMEK

A rendelkezésre álló környezetet alapvetően ebbe a két fő kategóriába sorolhatjuk. Mindezek összesége adja 
majd azt az ökoszisztémát, ami a rendszer működéséhez szükséges. A szóban forgó elemek a vállalat gyártási 
szintjén és az irodában egyaránt elhelyezkedhetnek, a „smart factory” lényegi kihívása ezek egymásba 
integrálása. Az alábbi ábra szemlélteti, hogy ezek az eszközök milyen hierarchiában működnek együtt.
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GYÁRTÁSBAN RÉSZTVEVŐ GÉPEK

A megvalósítási szintek közül legalul (de talán legfontosabb szerepben) a gépek helyezkednek el, amelyek 
a konkrét termékgyártási tevékenységet végzik. A korábban áttekintett ipari forradalmak (1..3) már mind 
tartalmaztak valamilyen szintű gépiesítést, a harmadik pedig már gyakorlatilag az automatizálásig jutott. 
Innentől kezdve evidenciaként kell kezelni a tényt, hogy az ipar4-re való átállás alapvető feltétele a legalább 
részben automatizált gyártási folyamat. Jellemzően az alábbi gépcsoportok fordulnak elő leggyakrabban, 
amelyek valamilyen fajtája szinte minden iparágban megjelenik:

 ¾ Megmunkáló gépek
 » Több tengelyes (fém) megmunkáló központok
 » Esztergák 
 » Különböző vágó, formázó, hajlító gépek

 ¾ Öntőgépek
 » Fém fröccsöntő gépek 
 » Műanyag fröccsöntő gépek

 ¾ Additív gyártástechnológia
 » 3D nyomtatás (fém, műanyag, stb.)

 ¾ Speciális célgépek
 » Összeszerelő berendezések 
 » Csomagoló gépek

 ¾ Robot cellák
 » 4-8 tengellyel rendelkező robotkarok

 ¾ Ellenőrző berendezések
 » Vizuális ellenőrző gépek 
 » Fizikai jellemzők mérésén alapuló berendezések (nyomás, hőmérséklet stb.)
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A lehetséges géptípusok „folyamatos láncba” kötését hívjuk gyártósornak. Gyakorlatilag minél több elemét 
a gyártásnak tudjuk így összekapcsolni, annál magasabb lesz az automatizáltság szintje, annál kevesebb 
emberi beavatkozás szükséges az egyes momentumok között. Az ipar4 innovatív megközelítése azonban nem 
(mindig) ilyen gyártási környezetet vizionál, hanem inkább szigetszerűt, amely így nagyobb rugalmasságot 
kínál, a diverz termékgyártási igényekre reagálva. Az anyagáramlás pedig például AGV-kkel (automatic guided 
vehicle) megvalósítható.

Amennyiben a berendezések rendelkezésre állnak, azok OT szintű összekapcsoltsága elengedhetetlen. Azaz 
azok egymással, lehetőség szerint valamilyen modern bus rendszeren (ProfiNET, EthernetIP stb.) kell, hogy 
kommunikáljanak. Ezekre a hálózatokra csatlakozva a berendezések szenzoradatai elérhetővé válhatnak, így 
az adatgyűjtés esszenciája biztosított. Amennyiben viszont a berendezés ilyen fizikai csatolási lehetőséggel 
nem rendelkezik, meg kell vizsgálni annak bővítési lehetőségeit. Ez történhet például plusz hálózati (ethernet) 
kártya beépítésével, vagy utólagos szenzorika kialakításával. Gyakorlatban már rengeteg megoldás létezik 
arra, miként lehet egy régebbi gépet „felokosítani” ilyen szenzorokkal, amelyek valamilyen fizikai jellemző 
mérésére (rezgés, hőmérséklet stb.) alkalmasak és a mérési eredményeket képesek megfelelő interfészen 
már akár egy IT rétegű eszköznek, akár modern API-kon keresztül közölni.

MES/ERP

A fogalommeghatározás fejezetben a MES és ERP jelentését már ismertettük. Nagyon sok esetben jár a 
kettő kéz-a-kézben, sokszor akár össze is mosódhatnak. Ideális esetben talán éles elhatárolódás nincs is a 
kettő között, hiszen az ilyen rendszereknek szorosan együtt kell működniük, érdemes köztük az adatáramlást 
megteremteni. Mindenesetre fontos kritérium, hogy az „okosgyártás” bevezetéséhez rendelkezzen a vállalat 
ilyen rendszerekkel, vagy ezek valamelyikével legalább. A gyakorlat persze egészen mást is mutathat: több 
KKV életében a digitalizáció újtára történő lépés eklatáns része egy ilyen rendszer bevezetése.

A digitalizált gyártás- és erőforrás-tervező rendszerek biztosítják, hogy a szervezet alapvető üzleti folyamatai 
már ne papíralapon jöjjenek létre, így az itt elérhető információkat már nyílik lehetőség összecsatornázni 
más rendszerekkel (például a gyártógépekkel). Lényegében az OT/IT összeköttetés rendkívül sok esetben itt 
valósul meg, azaz a gyártási szint eszközei kerülnek – eddig nem jelenlévő – kapcsolatba a vállalatirányítási 
rendszerekkel.

NYOMON KÖVETÉS

A nyomon követés az a folyamat, amely leköveti az összes folyamatot: a nyersanyagok beszerzésétől a 
gyártásig, a fogyasztásig és az ártalmatlanításig annak tisztázása érdekében, hogy „ki, mikor és hol készítette 
a terméket” (ha a teljes értékláncra vetítve nézzük). A termékminőség javulásának és az utóbbi években 
növekvő biztonságtudatnak köszönhetően a nyomon követhetőség egyre nagyobb jelentőséggel bír és 
széles körű területeken terjed, mint például az autóipar, az elektronika, az élelmiszeripar és a gyógyszeripar. 
Ennek során a szükséges információkat, például a gyártókat, beszállítókat és forgalmazókat rögzítjük. Ezeket 
az információkat minden minősített gyártási folyamatban nyomon követik, a nyersanyagok és alkatrészek 
beszerzésétől a megmunkálásig, az összeszerelésig, a forgalmazásig és az értékesítésig annak biztosítása 
érdekében, hogy azok története visszakövethető legyen. A nyomon követhetőséget a Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet ISO 9001 szabványa definiálja.

A nyomon követhetőséget régóta agresszíven támogatják az autóiparban. Széles körben használják a 
visszahívási problémák megelőzésére, a károk minimalizálására és a menedzsment kihívásainak kibontására 
/ javítására, valamint a minőségirányítás biztosítására. Nehéz azonban ellenőrizni az összes, több tízezer 
darabos alkatrész gyártásából származó adatokat, valamint betartani az idővel változó törvényeket és 
előírásokat. Ezenkívül az utóbbi években a költségek és a szállítási idő közötti verseny fokozódik, így a nyomon 
követhetőség fontossága folyamatosan növekszik.
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Bár a nyomon követhetőségre különféle módszerek léteznek, ez általában két szempontra osztható: a teljes 
értéklánc és a belső nyomon követhetőség. A fókuszt jelen kézikönyv céljait ismerve helyezzük a belső nyomon 
követésre. A belső nyomon követhetőség az alkatrészek / termékek mozgásának nyomon követése egy 
korlátozott, meghatározott területen, például egyetlen vállalatnál vagy üzemnél. Például egy motorszerelő 
üzem beszerzi a beszállítóktól a motor alkatrészeit, a vezérműtengelyeket és a dugattyúkat majd azokat 
összeszereli. Ezen alkatrészek gyártási történetének és ellenőrzési eredményeinek kezelése és felhasználása 
az üzem által is belső nyomon követhetőségnek tekinthető.

A gyártási folyamatok nyomon követhetősége érdekében minden termékhez vagy tételhez hozzárendelnek 
egy azonosító számot, majd az egyes folyamatok során ehhez az azonosító számhoz hozzákapcsolják az olyan 
információkat, mint a munka részletei, az ellenőrzési eredmények és a méretek, hogy későbbi folyamatban 
felhasználhatók legyenek az összeszereléshez. Ezen információk megmunkáláshoz történő felhasználása 
hozzájárul a termelés / munka hatékonyságának és minőségének javításához.

IT / OT ÖSSZEKÖTÉS

Mi a különbség az informatika (IT) és az operatív technológia (OT) között? Röviden: az IT az információval, 
míg az OT a gépekkel foglalkozik. Az előbbi a digitális információ áramlását irányítja, míg az utóbbi a fizikai 
folyamatok és az ezek végrehajtásához használt gépek működését. Másik megkülönböztetési (kevésbé 
pontos) mód az iroda (IT) és a gyári szint (OT). Egy harmadik jó (és talán még kevésbé pontos) szembeállítás 
a szoftver (IT) és a hardver (OT) összehasonlítása lenne.

A kereskedelmi és ipari számítástechnika hajnala óta széles szakadék tátong az IT és az OT világa között. 
Legtöbben jobban ismerjük az informatikát - a pénzügyi alkalmazások számainak összegyűjtése, a személyi 
nyilvántartások és a vállalati eszközök adatbázisainak kiépítése, valamint az értékesítési jelentések, a havi 
keresetek és az év végi kimutatások kinyomtatása. Az OT világa távolabbi és ezoterikusabb - a tűzfalak és 
a DMZ-ek mögé rejtve, néha teljesen független hálózatokon, a misszió szempontjából kritikus rendszerek 
felügyelik a valós idejű folyamatokat, amelyek a vállalat gyártóberendezéseit és gépeit irányítják.

Ugyan az IT és az OT, a modern szervezetek külön aspektusaiba kerültek, az IT-OT konvergencia néven ismert 
jelenség ezt megváltoztatja. Mivel az IoT technológia olyan eszközöket foglal össze, amelyek általában nem 
csatlakoznak az internethez (például egy futószalag vezérlése) és teszi online módon elérhetővé az adatokat, 
a vállalkozásoknak most lehetőségük van hatékonyságnövelésre azáltal, hogy az IT intelligenciáját alkalmazzák 
az OT rendszerek fizikai eszközeire. Például az OT rendszerekhez kapcsolt hagyományos hőmérséklet- 
szabályozók általában zárt hurkú kiolvasással küldik az értékeket, láthatóvá téve az alkalmazottak számára, 
hogy üzemi szinten lássák szükség van-e beavatkozásra. Az IoT révén azonban ezek a hőmérséklet-érzékelők 
összekapcsolhatók az informatikai hálózatokkal, lehetővé téve számukra, hogy valós időben kommunikáljanak 
a gyár más eszközeivel azért, hogy a maximális teljesítmény érdekében automatikusan optimalizálják a 
hőmérsékleti szinteket.

Az IT és az OT közötti ősrégi megosztottság egyre elhomályosul – ez szükségszerű. Noha a vállalati 
döntéshozóknak figyelembe kell venniük az IT-OT konvergencia kiberbiztonsági, megfelelőségi és 
adatintegrációs következményeit, teljesen egyértelmű, hogy ez a kardinális váltás szinte exponenciális 
lehetőséget fog biztosítani a vállalkozások számára, hogy kellő előrelátással és know-how-val működjenek. 
Hacsak a szervezetek nem hidalják át aktívan a szakadékot az OT és az IT között, a digitális üzleti tevékenység 
valódi előnyei elvesznek. Jelenleg is már egyre több megoldás létezik ezen feladatok megoldására. A releváns 
ipari eszközök gyártói már nagy számban kínálnak olyan hálózati eszközöket (például router, switch) amelyek 
alkalmasak az IT és OT hálózatok biztonságok összeköttetésére. Mivel az IT hálózatok már szerte a világon 
valamilyen ethernet alapú infrastruktúrával vannak kiépítve, emiatt az OT hálózatoknak is interfészes 
lehetőségek felé kell orientálódnia.
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SZÁMÍTÓGÉPES KÖRNYEZET

Az adatok eléréséhez, gyűjtéséhez, tárolásához, feldolgozásához és megjelenítéséhez különböző jellemzővel 
bíró számítógépekre és szerverekre van szükség a hálózati infrastruktúrában. Ezeket általában funkcionálisan 
érdemes szeparálni, illetve a feladat függvényében együtt alkalmazni. Ha az architektúra felépítését 
lentről felfelé vizsgáljuk, akkor az alsó rétegeket jellemzően ún. „edge” / „gateway” eszközök szolgálják 
ki. Ez gyakorlatban a gyártó üzemből történő adatgyűjtési / fogadási funkcionalitást valósítja meg csupán, 
emiatt nagy számítási és adattárolási kapacitás nem szükséges. Innen továbbítják az adatokat vagy egy helyi 
hálózaton üzemelő szerver („fog”) felé, vagy egy külső szervererőforrás felé, ami már nem a gyár hálózatán 
belül található („cloud”). Ez utóbbi kettővel szemben fontos követelmény a magas rendelkezésre állás, 
számítási és adattárolási kapacitás.

EDGE

Az „edge” számítógépekhez a gépek/vezérlők és érzékelők jellemzően közvetlenül kapcsolódnak. Az 
adatokat ezek az eszközök gyűjtik és dolgozzák fel, nem különösképpen teljesítmény-intenzív algoritmusok 
összesítésével, átalakításával vagy futtatásával. Ezt a technológiát általában akkor használják, amikor az 
adatok digitálisan értelmezhető formátumban vannak. Ebben az esetben az „edge” eszközök átalakítják 
ezeket a nem digitális értékeket digitális értékekké, majd további elemzés céljából a „fog” vagy „cloud” 
rétegbe továbbítják. Ezeken ugyebár nem lehet teljesítmény-intenzív előszámításokat is végezni, adatot 
nagy mennyiségben tárolni. Viszont előnye a OT lokáció, azaz mivel a gép közvetlen közelében van, így OT/IT 
hálózati probléma esetén is képes megbízhatóan az adatokat gyűjteni és adott esetben pufferelni.

FOG

Lényegében „fog computing” az „edge” eszközöktől gyűjtött adatok komplex teljesítményigényes 
algoritmusainak feldolgozási módjairól szól. Ezek az algoritmusok több erőforrást használnak és / vagy adatokra 
van szükségük a számítás elvégzéséhez. Ezek az „edge” eszközökön nem érhetők el, ezért nem futtathatóak 
rajtuk. A „fog” rétegben vezérlőjelek generálása is lehetséges. Ezeket az „edge” eszközökre lehet küldeni, és 
akkor a rendszer készen áll bármely gép vagy eszköz vezérlésére összetett, kiszámított események alapján. A 
„fog” a vállalat helyi hálózatán található szerver erőforrás, amely fel van készítve akár nagy mennyiségű adat 
tárolására és feldolgozására (big data). Jellemzően itt összpontosulnak más rendszerek és azok adatbázisai 
is, így az integrálást is könnyíti a közös környezet. A vállalatok sok esetben a „fog” megoldást preferálják 
a „cloud”-dal szemben, mivel jellemzően van helyileg elérhető fizikai / virtuális szerver erőforrás, illetve a 
lokális IT biztonsági előírások is a helyi adatgyűjtést preferálják.

Az „edge” és „fog” környezetben futó alkalmazásokkal még „on-premise” néven is találkozhatunk.

CLOUD

A felhőalapú számítás lényege, hogy erőforrásokat vásárolhatunk a felhő szolgáltatóitól és adatokat 
helyezhetünk a felhőbe (gyáron kívüli) elemzés céljából. Ritka, hogy egy IoT megoldás minden nyers 
adatot a felhőrendszerbe továbbítana. A felhőalapú számítási rétegben meg kell különböztetni a magán- 
és a nyilvános felhőrendszereket. A nyilvános felhő persze nem jelenti azt, hogy az adataink nyilvános 
hozzáférésre állnak majd rendelkezésre, csak az erőforrásokat és a szolgáltatásokat azon bárki megrendelheti. 
A privát felhőrendszerek pedig inkább arról szólnak, hogy több helyet összekapcsolnak egy központosított 
architektúrával - például egy adatközponttal -, és az egész architektúrát ugyanaz a vállalat birtokolja. A magán- 
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és a nyilvános felhőrendszerek (külső) hálózattól függenek, csak internetkapcsolat esetén érhetjük el. Ezért az 
ipar 4.0 architektúrában csak az összesített vállalati adatok elemzésére ajánlott használni őket.

Az „edge” és „fog” rétegek esetében az erőforrás jellemzően egyszeri beruházásként szerezhető be és 
fizikai eszközöket jelent. A „cloud” szolgáltatásként férhető hozzá, általában havidíjas formában a szükséges 
erőforrás-mennyiség arányában. Nagy előnye, hogy az erőforrásszükséglet függvényében van lehetőség ezt 
könnyen le vagy épp felskálázni.

API

A dolgok internete (IoT) és az ipar 4.0 legfontosabb szempontjai az adatok küldése és fogadása az IT és 
OT rétegek között. A különféle rendszerek, érzékelők és eszközök közötti kommunikáció kezeléséhez 
szabványosított protokollokkal kell rendelkeznünk. Ezeknek a protokolloknak kissé különbözniük kell az 
interneten jelenleg használt protokolloktól. Vegyük például a klasszikus HTTP / HTTPs alapú adatelérést, és 
próbáljunk meg lefedni egy modern valós idejű alkalmazást egyszerű HTTP kérésekkel. Ez nem lehetséges. Itt 
kell új típusú protokollokat használni. A következőkben bemutatjuk a TCP / IP alkalmazásréteg legjellemzőbb 
új protokolldefinícióit.

REST – “REPRESENTATIONAL STATE TRANSFER”

A REST olyan kapcsolati megoldás, amely jelenlegi webes alapismeretek bizonyos elveire épít és általában 
HTTP-n fut. Állapotmentes kommunikációt hajt végre. A REST figyelmen kívül hagyja az összetevők 
megvalósításának és a protokoll szintaxisának részleteit annak érdekében, hogy összpontosítson az összetevők 
szerepére, a más komponensekkel való kölcsönhatás korlátozásaira és a jelentős adatelemek értelmezésére. 
A REST-et a webszolgáltatások fejlesztésére is alkalmazzák, alternatívaként más elosztott kommunikációs 
típusokhoz, például a SOAP-hoz. A REST-et gyakran használják mobilalkalmazásokban, közösségi oldalakon, 
mashup eszközökben és automatizált üzleti folyamatokban.

A REST szolgáltatásoknak 5 alapvető alapja van, amelyeket az internet számára hoztak létre:

 ¾ Minden erőforrás.
 ¾ Minden erőforrást egyedi azonosító azonosít.
 ¾ Használjon egyszerű és egységes interfészeket.
 ¾ A kommunikációt a képviselet végzi.
 ¾ Minden kérelem hontalan.

WS - WEBSOCKET

A HTML5 WebSocket specifikáció definiál egy API-t, amely lehetővé teszi a weboldalak számára, hogy a 
WebSocket protokollt kétirányú kommunikációhoz használhassák távoli géppel. A WebSocket interfész 
meghatároz egy full-duplex kommunikációs csatornát, amely egyetlen socketen keresztül működik az 
interneten keresztül. A HTML5 WebSocket óriási mértékben csökkenti a felesleges hálózati forgalmat 
és késést, szemben a skálázhatatlan és hosszú lekérdezésű megoldásokkal, amelyeket két kapcsolat 
fenntartásával használtak a teljes duplex kapcsolat szimulálására. A WebSocket protokollt úgy tervezték, 
hogy jól működjön a meglévő webes infrastruktúrával. Ennek a tervezési elvnek a részeként a protokoll-
specifikáció meghatározza, hogy a WebSocket-kapcsolat HTTP-kapcsolatként kezdi az életét, garantálva ezzel 
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a teljes visszafelé való kompatibilitást a WebSocket előtti világgal. A HTTP-ről a WebSocket protokollra való 
váltást „WebSocket handshake”-nek nevezik“.

MQTT - MESSAGE QUEUING TELEMETRY TRANSPORT

Az MQTT egy gép-gép / „dolgok internete” kapcsolati protokoll. Rendkívül egyszerű „publikáló” / „feliratkozó” 
üzenetküldő szolgáltatásként tervezték, emiatt széles körben elterjedt. Hasznos távoli helyekkel történő 
kapcsolatokhoz, ahol rövid kódra van szükség és / vagy a hálózati sávszélesség kiemelkedő. Például olyan 
érzékelőkben használták korábban, amelyek műholdas kapcsolaton keresztül kommunikálnak a brókerrel, 
valamint számos otthoni automatizálási és kis eszköz forgatókönyvben.

VISSZAJELZÉS A FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE

Végül, de nem utolsó sorban a gyűjtött és feldolgozott információkról a szervezet megfelelő tagjait tájékoztatni 
kell. (Az ipar4 kiválósági szintjén ez a visszacsatolás már az emberekről egyre inkább a gépek felé tolódik, a 
M2M elterjedésével és „szabadon engedésével”.)

A visszajelzést két főbb csoportban lehet sorolni: felhasználói felület és értesítések.

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

A vizuális visszajelzés az ipar4 ökoszisztéma valamely szoftveres komponensének felhasználói felületén (más 
néven UI – user interface) történhet, ahol egy kijelzőn láthatjuk a mért eredményeket (akár számítógépen, 
okoseszközön bejelentkezve, akár egy sori kijelzőn például). Erre is már rengeteg féle megoldás érhető el, 
egyre inkább terjednek a webes alapú megjelenítők, aminek nagy előnye a platformfüggetlenség, illetve, 
hogy könnyen kialakítható olyan hálózati infrastruktúra, aminek köszönhetően „bárhonnan” elérhető. 
Ilyen felülettel szinte minden számítógépes program rendelkezik, ennek hiányában nehézkesen lehetne az 
információk birtokába jutni, vagy éppen adatot bevenni például egy ERP rendszerbe. A riportokat is jellemzően 
ezen keresztül nyílik lehetőség generálni.

A legfontosabb adatokat (KPIs) érdemes úgynevezett dashboard-okba rendezni. A „dashboard” egy olyan 
egyoldalas vizuális felület, amelyen segítségével a felhasználó első ránézésre monitorozhatja legfontosabb 
céljainak vagy elvárásainak megvalósulását.
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ÉRTESÍTÉSEK

Az információs technológiában az értesítési rendszer egy szoftver és hardver kombinációja, amely lehetőséget 
nyújt az üzenet kézbesítésére a címzettek egy csoportjának. A mindennapokban már ez az életünk részét 
képezi, az okos eszközeink rendszeresen értesítenek minket a világ történéseiről, a közösségi oldalak 
eseményeiről és még sorolhatnánk. Az értesítéseket legjellemzőbben e-mailben, smsben, illetve úgynevezett 
push üzenetek (ilyet küldenek a mobiltelefonos alkalmazások) formájában is megkaphatjuk.

Az értesítési rendszerek kulcsfontosságúak lesznek a modern gyárakban is. Mivel egyre magasabb 
automatizáltsági szintet szeretnénk elérni, így egyre kevésbé szeretnénk a gyártásban „részt venni”. Ezek 
összessége azt is magával hozza, hogy a felügyeleti rendszerek felhasználói felületeit egyre kevesebbet 
szeretnénk figyelni a jövőben. Ennek ellenére ugyanakkor a gyártás mozzanatairól lehetőség szerint azonnal 
információt akarunk kapni, hogy szükség esetén azonnal be tudjunk avatkozni. Ehhez a megfelelő csatornákat 
ki kell alakítani. A képlet ebben a kontextusban rendkívül egyszerű, viszont ugyanakkor nagyszerű is: az 
OT rétegen keletkező valamilyen esemény hatására az IT rétegen kialakított megoldással kell az érintett 
felhasználókat értesíteni. Például, ha egy nyomásmérő szenzor értéke bizonyos határértéket elér, akkor 
generál egy eseményt, aminek hatására értesítést kell küldeni egy karbantartónak. A karbantartónak így 
lehetősége nyílik akár tényleges gépmegállás előtt (emiatt az értesítési rendszer kulcsfontosságú a prediktív 
karbantartásban) beavatkoznia és a hibát kijavítania.

Másik gyakori alkalmazási formája az automatikus riport generálás és küldés. Így nem szükséges például egy 
heti legyártott mennyiségre vonatkozó statisztikát manuálisan lekérdezni a felhasználói felületen, hanem az 
automatizálva megérkezhet a postafiókunkba minden héten.

Azt természetesen fontos megjegyezni, hogy igazi javulást csak akkor érhetünk el a fenti eszközök használatával, 
ha a kapott információk alapján akciókat, kellő változást viszünk végig a szervezeten, a gyártáson.

Ü T E M T E R V  D E F I N I Á L Á S A

Az előző fejezetek áttekintései alapján meghatároztuk az Ipar 4.0 előnyeit. Amennyiben lokalizáltuk 
vállalatunkat milyen érettségi szinttel bír jelenleg, a technikai feltételeknek miként tettünk eleget, úgy 
következőkben a bevezetés megfelelő lépéseit kell megterveznünk. Más megközelítésben, a korábban 
megismert racionális célkitűzésekből kell ütemtervet készítenünk, amely tartalmaz minden szükséges lépést, 
valamint az egyes lépésekhez kapcsolódó költségeket és előnyöket. Az elkészített stratégiai ütemterv átfogó 
képet adhat azokról a közös lépésekről, amelyeket a gyártóknak meg kell tenniük az Ipar 4.0 felé történő 
átmenet során.

Az ütemterv természetesen vállalati mérettől és összetételtől függően eltérhet, más „legjobb gyakorlatok” 
működhetnek egy-egy KKV-nál, és mások egy multinacionális cégnél. Számos különböző megközelítést 
dolgoztak ki az útitervezéshez, és az ütemtervek sokféle formát ölthetnek. Több kutatási munka is foglalkozik 
ezekkel az ütemtervekkel: fontos különbség a nagyvállalatok és a KKV-k között (figyelembe véve a nagyvállalati 
struktúrát és szakértelmet), hogy akár több szervezeti egység és csapat is részt vehet a tervezésben, például 
stratégiai menedzsment, beszerzés, HR, az Ipar 4.0 mérnöki csoport vagy a termelés. A KKV-k azonban 
nem rendelkeznek ilyen típusú struktúrákkal; többnyire lapos hierarchiával működnek. Mikro vállalkozások 
esetében (például tíznél kevesebb alkalmazottja van) pedig minden egyes alkalmazottnak - nem pedig 
csapatoknak - kell képes lennie használni az ütemtervet.

Segítségképpen az ütemterv egy grafikára összpontosító reprezentáció, amely stratégiai áttekintést nyújt a 
témáról.
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Ez a holisztikus ütemterv összekapcsol közvetlenül a következő alapvető kérdésekkel, amelyek bármely 
stratégiai kontextusban érvényesek:

 ¾ Hová akarunk eljutni?
 ¾ Hol tartunk most?
 ¾ Hogyan jutunk oda?
 ¾ Miért kell cselekednünk?
 ¾ Mit tehetünk?
 ¾ Hogyan tegyük?
 ¾ Mire használjuk?

Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk az ötlépcsős ütemterv első lépéseiben. Ezen kívül, mivel a kézikönyv a 
gyakorlati szempontokkal kíván foglalkozni, minden lépés egy üzletközpontú szemléletet és végrehajtási 
stratégiát mutat be, figyelembe véve a kkv-k (például költségvetés, személyzet stb.) sajátosságait. A potenciális 
technológiai és szervezeti változások sok társaságot megakadályoztak explicit ipar 4.0 stratégia alkotásban 
vagy akár szisztematikus befektetésben az ipar 4.0 képességeibe.

Egy jó ütemtervnek igyekeznie kell feloldania a legjellemzőbb aggályokat:

 ¾ Magas várható beruházási költségek, meglévő termelési infrastruktúra alkalmatlansága.
 ¾ Hiányzik az előnyök átláthatósága vagy számszerűsíthetősége.
 ¾ Aggodalom a szervezeti változtathatósággal és az informatikai biztonsággal kapcsolatban.
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STRATÉGIA

NULLADIK LÉPÉS – SZŰK KERESZTMETSZETEK AZONOSÍTÁSA

Az ütemterv azon termelési területek azonosításával kezdődik, amelyek akadályozzák a megfelelő hatékonyság 
elérését. Általában ezeket a problémákat különösebb ipar4 eszköz bevezetése nélkül is ismerjük, viszont a 
konkrét kiváltó gyökérokok feltárásához már nincs feltétlen elegendő mennyiségű vagy minőségű információ a 
birtokunkban. A szűk keresztmetszetek felkutatása a fő teljesítménymutatók (KPI) kiértékeléséből áll a gyártás 
során. Ez az értékelés a következő kérdésekre ad választ: „Hol vagyunk most?” és „Miért kell cselekednünk?”.

Szintén ebben a fázisban érdemes felkelteni egyáltalán a szervezet érdeklődését a negyedik ipari forradalom 
adta lehetőségekre. Workshop keretében vonjunk be minél több érintettet, generáljunk impulzust a lényegi 
előnyök bemutatásával, mutassunk be már megvalósult (máshol) esettanulmányokat, gyakorlati példákat.

ELSŐ LÉPÉS – STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

Az első lépés az ütemterv megfelelő kidolgozásának kritikus szakasza. E lépés során a KKV-nak olyan hosszú 
távú ellenintézkedéseket kell kidolgoznia a feltárt szűk keresztmetszetek feloldására a lehetséges Ipari 
4.0 technológiák (Cloud Computing, IoT stb.) segítségével, amelyek a legjobban megfelelnek a végcélnak. 
Figyelembe kell venni a KKV számára elérhető maximális költségvetést a stratégia elkészítésekor. Ez a lépés 
választ ad a következő kérdésekre: „Hová akarunk eljutni?”, „Hogyan juthatunk el oda?”, „Mit tegyünk érte?” 
és „Mire használjuk?”.

A szervezet érintett tagjait kapjanak szerepet (jogkör, felelősség) a stratégia alkotásában és közösen készítsünk 
egy belső SWOT (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, fenyegetések) analízist.

A stratégia kidolgozási fázisba érdemes olyan külső szakértőket bevonni, akik egyaránt az üzleti értékeket és 
technológiai lehetőségeket egyaránt ismerik és azok szinergiájából képesek különböző projektek terjedelmét 
definiálni. Az ütemterv kimenete lényegében egy mérföldkövekkel párosított kivitelezési terv, valamint 
hozzávetőleges költségvetés kell, hogy legyen.

LEHETŐSÉGEK

MÁSODIK LÉPÉS – ÖTLETEK ÉS PROTOTÍPUSOK

A második lépésben a definiált stratégia kivitelezésére kell a megfelelő erőforrást (jellemzően külső beszállítót), 
módszertant feltérképezni a piacon. Azaz, az üzleti igényeiket racionálisan kielégítő technológiai megoldás 
szállítókat kell megtalálni és pályáztatni a projektek részletesebb felmérésére, kivitelezésére. A stratégia 
egyes lépéseit (pilot … teljes projektterjedelem) minden esetben kommunikáljuk, hogy a megfelelő műszaki 
tartalmi választ kapjuk. Érdemes több lehetséges beszállítót felkeresni és megvizsgálni kompetenciáikat 
ugyanarra az adott feladatra, valamint a kapott árképzést egyaránt. Fontos, hogy a beszállítók ugyanarra 
a stratégiára adjanak ajánlatot, így könnyebb összehasonlítást végezhetünk. A kiválasztás során ne csak a 
végárat vegyük figyelembe, hanem a beszállító eddig megvalósult releváns projektjeit, rendszere eszköztárát 
és rugalmasságát, későbbi terméktámogatási lehetőségeket. A beszállítókat remekül lehet versenyeztetni 
egy pilot projekt keretében, ami rövid költségével és átfutásával gyors visszajelzést ad mindkét félnek. A pilot 
mindenképpen belátható időn belül (max. 3 hónap), költségek mellett (max. 15-20e EUR) és eredményekkel 
(például 5% OEE növekedés) valósuljon meg. Ha gazdasági lehetőségeink engedik, 2-3 beszállítót is vizsgáljunk 
meg ilyen pilot projekt keretében.
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PILOT

HARMADIK LÉPÉS - PILOT PROJEKT

Az ütemterv folytatódik azon kiválasztott berendezésen/gyártósoron, amelyen valamilyen kezdeti i4.0 
eszközt szeretnénk telepíteni. Ez a kezdeti bevezetés egy prototípussal kezdődik, nem pedig az eszköz teljes 
telepítésével az egész gyárra. A pilot tervnek is egyértelmű célokat kell tartalmaznia: hatáskör, ütemterv, 
tevékenységek listája, az érintett személyzet és képzési szükségleteik, költségvetés-tervezés és források 
biztosítása, monitorozási terv és a mérések operatív meghatározása, mérési módszerek és adatok összevetése. 
A pilot sikerét ezek alapján egy meghatározott időtartam alatt kell elérni és kiértékelni. Ha a pilot nem mutat 
ígéretes eredményeket, a folyamatnak vissza kell térni az 1. lépésre és megvizsgálni a stratégia megfelelőségét, 
illetve egy újabb iterációban a tapasztalatokkal korrigálni a hosszútávú célok elérése érdekében. (Az agilitás 
elengedhetetlen része egy innováció bevezetésének.) Meg kell határoznunk a különbségek kiváltó okait és 
hogy vajon milyen változtatásokra van szükség.

Ha a pilot során elért eredmények kielégítőek, a folyamat folytatódik a megoldás és jó gyakorlatok átültetésével 
a teljes gyártósorra. A technolóiga kiterjesztése mellett a kollégákat ki kell képezni, hogyan használják az új 
eszközöket és gyakorlatban kell demonstrálni számukra azok előnyeit. Ez a lépés javítani fogja a munkatársak 
befogadási készségét az ipar 4.0 technológiákkal szemben.

TANULÁS

NEGYEDIK LÉPÉS - ANALIZÁLÁS, TANULÁS

A tanulás szakasz már kihasználja a kialakított Ipar 4.0 előnyeit. Különböző megközelítések és módszertanok 
segítségével a kell a korábbi fázisok, valamint a futó megoldás eredményeit kiértékelni és tanulni belőle. 
Technológiai szempontból értékeljük és mérlegeljük az Ipar 4.0 szélesebb körű megvalósulását az alapvető 
dimenziók meghatározásával (például az érettségi szint felmérésére bemutatott stratégiák). Ezek az eszközök 
segíthetnek dokumentálni és összehasonlítani a szervezet jelenlegi Ipar 4.0 felkészültségi szintjét. A mérést a 
szervezet horizontális és vertikális dimenzióiban is végezzük el. A tanulás során az alábbi témakörök mentén 
finom hangoljuk korábbi terveinket:

 ¾ revízionáljuk a korábbi KPI számítási metódusokat,
 ¾ a pilot tapasztalatai alapján finomhangoljuk technológiai elvárásainkat,
 ¾ értékeljük ki az eddigi pénzügyi befektetések és megtérülések viszonyát,
 ¾ vizsgáljuk meg, hogy a szervezet tagjai kellően képzettek-e az előnyök kiélvezéséhez,
 ¾ kérjünk gyakorlati visszajelzést a szervezet minden érintett tagjától (objektív és szubjektív véleményt 

egyaránt).

Továbbá más készültség-értékelő („benchmarking”) eszközökön keresztül, a folyamat szempontjából kritikus 
és minőségi tulajdonságok mérésével képesek lehetünk a piacvezetőkkel való összehasonlítására is. A 
„benchmarking” után a projektcsapat mozdulhat alternatív vagy új koncepciótervek létrehozása felé, hogy 
azok még inkább megfeleljenek a kritikus folyamatoknak és célkitűzéseknek. Ezeknek a terveknek figyelembe 
kell venniük a projekt teljes terjedelmét annak biztosítása érdekében, hogy a valóban teljes digitális átalakulás 
valósuljon meg a végén.
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ADAPTÁLÁS

ÖTÖDIK LÉPÉS – ADAPTÁLÁS

A pilot folyamatának sikeres validálását teljeskörű végrehajtásnak kell követnie. Ezt a szakasz ugyanolyan 
módon kell lebonyolítani, mint a pilotot, de hozzá kell igazítani a kísérleti projektek és tanulás eredményeit. 
A hangsúlyt továbbra is a költségmegtakarításokra kell helyezni, mivel ez a jellemzője például a hat szigma 
megközelítésnek. A rangsorolási mátrixok felhasználhatók a csapat fókuszának ésszerű szűkítésére, mielőtt 
a részletes megvalósítás megtörténhet. A végrehajtás akadályai ismét jelentkezhetnek változással szembeni 
ellenállással és ez döntő jelentőségű, mint bármelyik előtti fázisban. Kezelni kell a változásokat és támogatni 
a munkaerőt a digitális átmenet felé. Ki kell képezni az eredeti projektcsoport személyzetét „digitális 
bajnokokká”, akik előre mozdíthatják ezt a kezdeményezést és megteremthetik az „ipar4 megbecsülését” a 
munkatársak körében.

Az új folyamat sikeres megvalósítása után adatokat kell gyűjteni, össze kell hasonlítani a stratégiai fázissal 
annak biztosítása érdekében, hogy a projekt a kívánt eredményeket hozza a szervezet számára. Az üzemeltetési 
eljárásokat dokumentálni és szabványosítani kell a mindennapi használat érdekében. Tervet kell kidolgozni 
a menedzsmentnek a további megvalósításért, és tartalmaznia kell az új munkamódszereket, valamint a 
finomhangolás megközelítéseinek nagyszabású képzési igényeit.

Ha a rendszer beindult és működik, akkor a cél a minőség és hatékonyság folyamatos javítása figyelembe véve 
a megfelelő változtatások felülvizsgálatát és végrehajtását egy adott területre vonatkozóan.

T E C H N O L Ó G I A  M E G O L D Á S O K  B E M U TATÁ S A

Egy-egy technológiai megoldás kiválasztása és bevezetése során saját érettségünk mellett vegyük figyelembe 
a bevezetendő megoldás fejlettségi szintjét is. Ennek objektív kategorizálására az úgynevezett technológiai 
készültségi szinteket (Technology Readiness Level - TRL) javasolt alkalmazni, ami nemzetközileg elfogadott és 
használt megközelítés.

A TRL-t a NASA-nál az 1970-es években dolgozták ki, mint módszer a technológiák érettségének becslésére. A 
TRL-ek használata következetes, egységes megbeszéléseket tesz lehetővé a műszaki érettségről a különböző 
típusú technológiák között. A technológia TRL-jét a technológiai készenlét felmérése (TRA - Technology 
Readiness Assessment) során határozzák meg, amely megvizsgálja a program koncepcióit, a technológiai 
követelményeket és a bemutatott technológiai képességeket. A TRL-ek 1-től 9-ig terjedő skálán alapulnak, 
ahol a 9-es a legérettebb technológia. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma a 2000-es évek eleje óta 
használja a skálát a beszerzésekhez. Az Európai Bizottság azt javasolta 2010-ben, hogy az EU által finanszírozott 
kutatási- és innovációs projektek fogadják el a skálát. A TRL-eket ezért 2014-ben felhasználták az EU Horizon 
2020 programjában. 2013-ban a TRL skálát tovább erősítette az ISO 16290: 2013 szabvány. A TRL-ekről 
átfogó megközelítést és vitát tett közzé az Európai Kutatási és Technológiai Szervezetek Szövetsége (European 
Association of Research and Technology Organisations - EARTO). A TRL skála Európai Unió általi elfogadásával 
kapcsolatos kritikát a The Innovation Journal publikálta, kijelentve, hogy „a TRL skála konkrétuma és 
kifinomultsága fokozatosan csökken, mivel használata elterjedt az eredeti kontextuson kívül (űrprogramok)”.

Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_readiness_level

A TRL-ek Európában a következők:

TRL 1 – Alapvető elvek

TRL 2 – Megfogalmazott technológiai koncepció
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TRL 3 – Kísérleti koncepció igazolása

TRL 4 – Laboratóriumban validált technológia

TRL 5 – Releváns környezetben validált technológia (az ipar szempontjából releváns környezet a kulcsfontosságú 
technológiák esetében)

TRL 6 – Releváns környezetben bemutatott technológia (az ipar szempontjából releváns környezet a 
kulcsfontosságú technológiák esetében)

TRL 7 – Rendszer prototípusának bemutatása működési környezetben

TRL 8 – Teljes és minősített rendszer

TRL 9 – Működési környezetben ténylegesen bevált rendszer (versenyképes gyártás a kulcsfontosságú 
technológiái esetében; vagy az űrben).

A következőkben olyan gyakorlatban elérhető és alkalmazható megoldásokat mutatunk be, amelyek eklatáns 
piaci szereplők termékei. A lista természetesen nem teljes, sem az ipar4 érintett technológiáit illetően, sem 
az azok lehetséges beszállítói tekintetében. A felsoroltak egy-egy jól bevált, célzott megoldást szemléltetnek, 
az okos gyártás legfőbb témaköreire reflektálva.
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ADATGYŰJTÉS

Számos üzem és gép még nem érkezett meg a digitalizáció korszakában. Először össze kell kapcsolni őket, hogy 
ki tudjuk használni az IoT előnyeit. A megoldást nyújthatnak erre az úgynevezett „IoT Gateway” szoftverek, 
amelyet már telepített gépekhez és új gépekhez is egyaránt használhatók. A szoftver átláthatóbbá teszi a 
gépeket és az adatok feldolgozását. A folyamatadatok, például hőmérséklet, nyomás, rezgés stb. valós idejű 
figyelemmel kísérése biztosítja, hogy a gyártás folyamatosan magas színvonalú legyen. A konkrét információk 
szabályalapú elemzése leegyszerűsíti a üzemek kiszámítható és tervezhető karbantartását.

Ajánlott megoldások:

Kepware Drivers (https://www.kepware.com/en-us/)

Bosch Rexroth IoT Gateway (https://www.boschrexroth.com/en/us/products/product-groups/electric-
drives-and-controls/topics/iot-gateway/index)

Ignition Edge (https://inductiveautomation.com/ignition/edge)

OKOS ÉS IOT ESZKÖZÖK

Az IoT-eszközök olyan hardverek, mint például érzékelők, mikrovezérlők, átjárók, készülékek vagy gépek, 
amelyek bizonyos alkalmazásokhoz lettek előkészítve és képesek adatokat továbbítani az interneten vagy más 
hálózatokon. Jellemzően beágyazhatók más eszközökbe vagy környezetbe, ipari berendezésekbe, környezeti 
érzékelőkbe, orvosi eszközökbe és egyebekbe. Az IoT-eszközök egyre inkább használják a mesterséges 
intelligenciát és a gépi tanulást, hogy intelligenciát és autonómiát teremtsenek a rendszerekben és 
folyamatokban (például az autonóm vezetésben), az intelligens ipari gyártásban, az orvosi berendezésekben 
és az otthoni automatizálásban. Ezen eszközök közül sok a kicsi, energia- és költségkorlátozott mikrokontroller- 
alapú rendszer. A hálózati sávszélesség, valamint az adatvédelem és a felhasználói élmény körüli fogyasztói 
elvárások továbbra is megkövetelik az eszközön történő további feldolgozást, ahol az adatokat az IoT 
végponton dolgozzák fel, ahelyett, hogy felhőalapú megközelítéseket használnának.

Ajánlott megoldások:

Haris Digital (https://harisdigital.com/)

Actionpoint (https://iot-predict.com/)

Advantech Wise (https://select.advantech.com/wise-iot-sensing-devices/)

OEE

A gyártásban az általános berendezés-hatékonyság (Overall Equipment Effectiveness - OEE) egy KPI, amely 
a gép teljes termelékenységét képviseli. Az OEE összehasonlítja a gép tényleges teljesítményét az elvárt 
termelékenységével, így egy adott, ütemezett futás pontszám mutatót kap. A gyártók általában az OEE-t 
tartják az egyik legkritikusabb mérésnek a gépek és az ipari berendezések hatékonyságának felmérésére.

OEE: A berendezés vagy termelés állapotának mérőszáma. Ha összehasonlítja az OEE-t a gépek vagy 
gépcsoportok között, azonosíthatja azokat a vonalakat vagy gépeket, amelyeknél a gyártás hatékonysága 
hiányos, mint például a pazarlás, az üzemszünet, a sebesség / teljesítmény veszteség és a gyártási teljesítmény, 
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amelyek hozzájárulnak az OEE csökkenéséhez.

Teljesítmény: Áttekintheti a gépek és az egységek teljesítményarányait, hogy összehasonlítsa az egyes gépek 
vagy egységek vetületeit.

Minőség: Áttekintheti a minőségi arányt a magas selejt számú vonalak azonosításához, ami csökkenti a 
minőséget és hozzájárul az alacsonyabb OEE-értékhez.

Rendelkezésre állás: Megtekintheti egy gép vagy gépcsoport rendelkezésre állási arányát egy kiválasztott 
időtartamra (például aktuális műszak vagy tegnap).

Ajánlott megoldások:

OEE.com (https://www.oee.com/calculating-oee.html)

Tulip (https://tulip.co/blog/overall-equipment-effectiveness-oee-dashboard/#:~:text=An%20OEE%20
Dashboard%20is%20a,%2Dto%2Dunderstand%20visual%20format.)

GE Proficy (https://www.ge.com/digital/documentation/proficy-plant-applications/version82/c_about_
equipment.html)

KARBANTARTÁSI TÁMOGATÁS

A szervezetek a huszonegyedik század elején kezdték el használni a prediktív karbantartási (PdM – predictive 
maintenance) eszközöket. Az előrejelző karbantartás egy proaktív karbantartási stratégia, amely állapotfigyelő 
eszközöket használ fel a különböző romlási jelek, rendellenességek és a berendezés teljesítményével kapcsolatos 
problémák felderítésére. Ezen mérések alapján a szervezet előre elkészített prediktív algoritmusokat futtathat 
annak becslésére, hogy egy berendezés meghibásodhat-e, hogy a karbantartási munkákat közvetlenül azelőtt  
elvégezhessék.

A prediktív karbantartás célja a karbantartási erőforrások felhasználásának optimalizálása. Annak tudatában, 
hogy egy adott alkatrész mikor fog meghibásodni, a karbantartás menedzserei csak akkor ütemezik a 
karbantartási munkákat, amikor azokra valóban szükség van, egyidejűleg elkerülve a túlzott karbantartást 
és megakadályozva a berendezések váratlan meghibásodását. Sikeres megvalósítás esetén az előrejelző 
karbantartás csökkenti az üzemeltetési költségeket, minimalizálja az állásidőt és javítja az eszközök általános 
állapotát és teljesítményét.

Ajánlott megoldások:

Predictive Maintenance with AWS 

Upkeep 

Limble CMMS

PLATFORMOK

Az IoT platform egy többrétegű technológiai csomag, amely lehetővé teszi a csatlakoztatott eszközök egyszerű 
kiépítését, kezelését és automatizálását az IoT univerzumában. Alapvetően összekapcsolja a hardvereket, 
bármennyire is változatosak azok. Rugalmas csatlakozási lehetőségeket kínál, vállalati szintű biztonsági 
mechanizmusok és széleskörű adatfeldolgozási képességek segítségével. A fejlesztők számára az IoT platform 
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használatra kész funkciókat kínál, amelyek jelentősen felgyorsítják a csatlakoztatott eszközök alkalmazásainak 
fejlesztését, valamint gondoskodnak a méretezhetőségről és az eszközök közötti kompatibilitásról. Így az IoT 
platform különböző sapkákat viselhet attól függően, hogy nézünk rá. „Middleware” szoftvernek nevezik, 
amikor arról beszélünk, hogy a távoli eszközöket hogyan kapcsolja össze a felhasználói alkalmazásokkal 
(vagy más eszközökkel), és hogyan kezeli a hardver és az alkalmazás rétegei közötti összes interakciót. 
Felhőalapú platformként vagy IoT-engedélyező platformként is ismert, hogy meghatározza fő üzleti értékét, 
vagyis a szabványos eszközök felhatalmazását felhőalapú alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal. Végül az IoT 
alkalmazásengedélyező platform néven a hangsúlyt arra helyezi, hogy az IoT fejlesztők számára kulcsfontosságú 
eszköz legyen.

Ajánlott megoldások:

WaMeWo  (https://wamewo.com/)

Thingsboard (https://thingsboard.io/)

Google Cloud IoT (https://cloud.google.com/solutions/iot)

DIGITÁLIS IKERPÁR, AR/VR

A digitális ikerpár (Digital Twin) egy gyár, termék vagy folyamat fizikai tulajdonságainak csaknem valós 
idejű ábrázolása. Alkalmazása sokféle területen megtalálható. A valós idejű adatokat előállító objektumok 
összekapcsolása révén kialakítható egy termék digitális lábnyoma, annak tervezésétől és fejlesztésétől a 
gyártási ciklus végéig. Az adatok számos kritérium alapján feldolgozhatók és összesíthetők, és a különféle 
felhasználási esettől függően különböző formában jeleníthetők meg. Így az idő múlásával kialakul a történelmi 
és a jelenlegi magatartáson alapuló, fejlődő digitális profil. Ez gazdagabb modellek kidolgozásához és a 
rendszer eredendő kiszámíthatatlanságának reális méréséhez vezethet.

A kiterjesztett valóság (AR) az intelligens technológia alkalmazásának folyamata, amely szemlélteti és   
képzi például a karbantartás szakembereit arról, hogyan lehet hatékonyan és pontosan elvégezni a fontos 
karbantartási eljárásokat. Az AR helyettesíti a klasszikus tanítási módszereket, például a képzési kézikönyveket, 
a nyomtatott grafikonokat és anyagokat, sőt akár a 3D modelleket is. A kibővített valóság a dolgokat egy újabb 
szintre emeli azáltal, hogy lehetővé teszi, hogy lássa - és gyakran gyakorlatilag feladatokat hajtson végre - egy 
számítógéppel készített kép és egy valós gép vagy berendezés kombinálásával. 

Ajánlott megoldások:

Siemens PLM (https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/)

PTC (https://www.ptc.com/)

Re’Flekt One (https://www.re-flekt.com/reflekt-one)

AI/ML, GÉPI TANULÁS

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás bevezetése az iparban olyan mértékű változást jelent, amelynek 
számos olyan előnye van, amelyek jóval a hatékonyságjavításon túlmutató előnyöket is eredményezhetnek és 
új üzleti lehetőségeket tárhatnak elénk.

A gépi tanulás közvetlen előnyei a gyártásban:
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 ¾ A gyakori, fájdalmas folyamat-vezérelt veszteségek csökkentése pl. lehozatal, selejt, minőség és 
áteresztőképesség.

 ¾ Megnövelt kapacitás a gyártási folyamatok optimalizálásával.
 ¾ Lehetővé teszi a terméksorok megnövekedését és bővítését az optimalizált folyamat alatt.
 ¾ Költségcsökkentés az előrejelző karbantartás révén. PdM kevesebb karbantartási tevékenységhez 

vezet, ami alacsonyabb munkaerőköltséget valamint csökkentett készlet és anyagpazarlást jelent.
 ¾ Hátralevő hasznos élet - Remaining Useful Life (RUL) előrejelzése. Ha többet szeretne megtudni 

gépek és berendezések viselkedéséről, olyan feltételek megteremtéséhez vezet, amelyek javítják a 
teljesítményt, miközben megőrzik a gép egészségét. A RUL előrejelzése megszünteti a „kellemetlen 
meglepetéseket’’ amelyek nem tervezett leállást okozzák.

 ¾ Az ellátási lánc menedzsmentjének javítása hatékony készletgazdálkodás valamint jól felügyelt és 
szinkronizált termelési folyamatok révén.

 ¾ Tovább fejlesztett minőség ellenőrzés, hasznos információkkal a termék minőségének folyamatos 
javítása érdekében.

 ¾ Ember-robot együttműködésének fejlesztése, javítva az alkalmazottak biztonsági körülményeit és 
növelve az általános hatékonyságot.

 ¾ Fogyasztó-központú gyártás – képes gyorsan reagálni a piaci kereslet változásaira.

Ajánlott megoldások:

Seebo (https://www.seebo.com/predictive-quality-yield-solution/)

Oden (https://oden.io/learn/machine-learning-in-manufacturing/)

Azure (https://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/)

BELTÉRI POZÍCIÓ MEGHATÁROZÁS

A valós idejű helymeghatározó rendszerek (Real-Time Location Systems - RTLS) azoknak az alkalmazásoknak 
az alapjává váltak, amelyek növelik a hatékonyságot, a termelékenységet és a biztonságot szinte minden 
iparágban. Az eszközök és az emberek pontos felkutatásának és nyomon követésének képessége lehetővé teszi 
a folyamatok optimalizálását, és segít az alkalmazottaknak olyan tevékenységekre összpontosítani, amelyek 
nagyobb értéket képviselnek a szervezet számára. Ez a fizikai objektumok mozgásának digitális beillesztéssel 
történő bepillantása elengedhetetlenné tette az RTLS-t a következő szintű működési hatékonyság elérése 
szempontjából. Világossá vált, hogy RTLS nélkül lehetetlen mindent meglátni, ami egy létesítményben 
valóban zajlik.

Ajánlott megoldások:

Pozi (https://pozi.tech/en)

Mitras (https://mitras.mortoff.hu/)

Kontakt (https://kontakt.io/what-is-bluetooth-rtls/)
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INTRALOGISZTIKA

Mivel az automatizálás az ipar 4.0 korában a gyártás és a raktározás új normájává válik, az anyagmozgatást 
segítő lehetőségek gyorsan fejlődnek. Olyan technológiák fejlődnek, mint a vezető nélküli targoncák, az 
együttműködő robotkarok, a fokozott válogatás / szedés, intelligens szállítószalagok, miközben a költségek 
tovább csökkennek; hozzáférhetőbbé téve ezeket a lehetőségeket minden méretű vállalat számára. Az 
egyik ilyen figyelemfelkeltő fejlemény az utóbbi időben az Autonóm Mobil Robotok (Autonomous Mobile 
Robots - AMRs) megjelenése volt, amelyek intelligensebb, rugalmasabb alternatívák az automatizált vezetett 
járművekhez (Automated Guided Vehicles - AGVs) képest, az anyagmozgatási tevékenységek széles körében.

Ajánlott megoldások:

MIR (https://www.mobile-industrial-robots.com/en/)

KUKA AMR (https://www.kuka.com/en-hu/products/mobility/mobile-platforms/kmp-1500)

Omron (https://industrial.omron.eu/en/products/mobile-robot)

KOLLABORATÍV ROBOTOK

A cobot, vagy az együttműködésen alapuló robot olyan robot, amelyet közvetlen ember-robot kölcsönhatásra 
szánnak egy megosztott térben, vagy olyan térbe, ahol az emberek és a robotok közvetlen közelében vannak. 
A cobot-alkalmazások ellentétben állnak a hagyományos ipari robotalkalmazásokkal, amelyekben a robotokat 
izolálják az emberi érintkezéstől. A cobot biztonsága könnyű alapanyagokon, lekerekített éleken, a sebesség és 
az erő eredendő korlátozására, vagy a biztonságos viselkedést biztosító érzékelőkre és szoftverekre alapszik.

A cobotokat úgy tervezték, hogy egy munkaterületet megosszanak az emberekkel, így minden korábbinál 
könnyebbé válik az automatizálás. A gyártók cobotjai rugalmas automatizálást kínálnak minden méretben 
gyárak számára. Az összeszereléstől a festésig, a palettázástól a csavarozásig, a csomagolástól a polírozásig, a 
fröccsöntéstől a hegesztésig, vagy bármilyen feldolgozási feladatig, amelyre csak gondolnánk.

Ajánlott megoldások:

Universal Robots (https://www.universal-robots.com/)

Fanuc CRX (https://www.fanuc.eu/hu/en/robots/robot-filter-page/collaborative-robots)

ABB Yumi (https://new.abb.com/products/robotics/collaborative-robots/irb-14000-yumi)
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