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Szakmai Kiadványa



KedveS OlvaSó!

A Szervezetfejelsztők Magyarországi Társaságának a Kiadványát tartod a kezedben. Szervezetünk tavaly ünnepelte 
fennállásának 18. évfordulóját. Büszkén tekinthetünk vissza erre az időszakra, mert egy páratlan szakmai, emberi 
közösség alakult ki, olyan szervezetfejlesztők közössége az SZMT, akiket közös értékek vezérelnek munkájukban és 
életükben is. 

Mint minden szervezet, a miénk is elért abba a fázisába, amikor megértette, hogy önmagáért, a szakmáért 
és a tudás megosztásáért továbbra is van értelme a szervezet létezésének, de akkor tud újult lendülettel, 
újabb generációkat, szakembereket maga köré vonzani, ha a szervezetben felhalmozódott tudást, tapasztalatot 
szélesebb körben, a társadalom javára is igyekszik fordítani. 

A szervezet elnökeként, az Elnökség nevében nyilatkozva bátran mondhatom, igen megtisztelő és nagy 
kihívást jelentő feladat számunkra a szervezet átvezetése következő életszakaszába. 

2011 a megértés és az újrafogalmazás éve volt számunkra. Az SZMT újrafogalmazott küldetése, új 
alapszabálya, közhasznú szervezetté válása a formai kereteket adta meg ehhez a változáshoz. A tartalmi 
újrafogalmazódást pedig egy hosszabb folyamatként látjuk, ami egy világos, számunkra határozottan felvázolt 
utat képvisel. 

Az Elnökségben mi ezt egy 3 éves programban fogalmaztuk meg, ami jól tükröződik az Őszi Konferenciáink 
tematikájában is. Azt keressük, hogyan tud az SZMT, mint szervezet és a szervezetfejlesztő szakma hozzájárulni 
ahhoz, hogy Magyarország sikeresebb legyen. Mit teszünk mi ezért, és mit tehetünk még? Ha már látjuk a 
hatásunkat, ismerjük a saját működésünket, bátrabban tehetjük ki a zászlónkra azt is, amiben hiszünk, és ami a 
hatásunk: egy közösségibb működésmódot teremtünk meg szakmai munkáinkon, tagjainkon keresztül, és abban 
hiszünk, hogy ezzel hozzájárulunk a sikeresebb Magyarország eszméjéhez. 

2011. évi Őszi Konferenciánk fő témája Mesterségünk Címere volt: hogyan hatunk, hogyan hat a 
szervezetfejlesztés, és hogyan hathatna még? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, és ez a Kiadvány 
ennek a Konferenciának a lenyomata. A 2012. év témája a Közösségibb Működés, erről szólnak a programjaink, 
platformjaink és az Őszi Konferenciánk is. A program végére, 2013-ban szeretnénk eljutni oda, hogy az általunk 
ismert módszereket, a megvalósult programokat ne csak a szakma és társszakmái, hanem az ország szélesebb 
körben is ismerje meg és használja. 

A Konferencia maga egy vibráló, élő, nagy energiájú rendezvény volt, ahol egyszerűen jó volt lenni, jó volt 
találkozni, jó volt az ismerős arcok mellett új embereket megismerni. Öröm volt számukra, hogy nemcsak 
tagjainknak volt vonzó, izgalmas a téma, és, hogy az igen tartalmas programok mellett nagyon tartalmas 
szünetek és esti beszélgetések alakultak ki. Igazi SZMT-s, szoros közösséget jellemző hangulat volt tetten 
érhető. Köszönet érte a nagyon profi AlkoTeam szervező csapatának, aki kész volt velünk, az Elnökséggel, egy 
hosszas együtt gondolkodásban és együtt alkotásban részt venni, és köszönet érte minden résztvevőnek, aki 
kíváncsiságával és tudásával, tapasztalataival járult hozzá, hogy igazán különleges és tartalmas élményként 
maradjon meg a Mesterségünk Címere Konferencia a gondolatainkban és a szívünkben. 

Ebben a Kiadványban a Mesterségünk Címere 2011. évi Konferencia programtartóinak gondolatait, reflexióit 
olvashatod a szakmáról, módszertanokról, elméletekről és gyakorlatokról. A fő kérdésünk a Hatásunk 
volt. Hogyan hatunk, milyen lenyomatot hagyunk magunk után, milyen és mekkora a szervezetfejlesztési 
lábnyomunk? A Kiadvány így képet ad a szervezetfejlesztési szakmáról, amely lassan kezdi önmagát, a praxisát 
is újradefiniálni. Fontos számunkra, hogy ezt az újragondolást az ügyfeleinkkel, a piaccal együtt tegyük, hiszen 
nemcsak az ügyfélmunkák folyamatait, hanem ezt a szakmát is együtt alakítjuk. Nem születnek itt még új 
definióciók, de megmutatjuk a palettán, mi történik ma szervezetfejlesztés néven hazánkban, milyen kérdések 
foglalkoztatnak minket. 

Téged is, kedves Olvasó erre invitálunk, gyere, fedezd fel velünk együtt a mi szakmai világunkat, gondolkodj 
velünk, értelmezd te is, mi is a hatása ma a szervezetfejlesztésnek, és gondolkodj azon, te hol és hogyan tudnád 
mindezt a tudást úgy hasznosítani, hogy még sikeresebb legyen Magyarország? Ha ott voltál velünk, segítsen 
neked ez a Kiadvány visszaidézni a pillanatokat, ha pegig most ismered meg a Konferencia témáit, remélem, a 
Kiadványt elolvasva, kedved lesz eljönni a következő Őszi Konferenciánkra. Tartalmas, szép pillanatokat kívánok!

Kalmár Elvira [Elnök]
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SzerKeSz Tői  előSzó

A Mesterségünk Címere SZMT Konferencia Kiadvány 25 cikket, egy-egy gondolatmenetnyi, lélegzetvételnyi írást 
tartalmaz a szervezetfejlesztésről, főként szervezetfejlesztőktől. A Konferencia szervezőiként a szerzőktől 
azt kértük, hogy műhelytémáikból induljanak el, mutassák be gondolatmenetük szakmai hétterét és főként 
meséljenek arról, mitől fontos, izgalmas, aktuális ez. A Kiadvány így amellett, hogy megörökíti a Konferencia 
tartalmát, erősíti a szakmai tudatosságot, egyben tükre is annak, mi ma a szervezetfejlesztés hazánkban és 
merre tart a szakma.

A Konferenciából való építkezésnek köszönhetően kibontakozó témákat négy fő szálra fűztük úgy, hogy az 
az Olvasót a szervezetfejlesztéssel való ismerkedéstől egészen az aktuális kitekintésekig, a jövőbe mutató 
kérdésekig vezesse. Először a hatásunk, «mesterségünk» értelmezése kapcsán a szakma történetéről, a 
minőségről, annak méréséről, valamint az ügyfeleink megítéléséről olvashatunk. A módszertan szempontjából 
hangsúlyos írásokat egy külön fejezetbe rendeztük össze, de itt is sok közös pont körvonalazódik majd abban, 
ahogyan a szerzők a hatásunk értelmezéséhez és a társadalmi kitekintésekhez kapcsolódnak. Fontos kérdés, 
hogy kikkel dolgozunk, így egybefogtuk az ügyfeleket bemutató, illetve a „klasszikus” szervezetei partneri 
kereteket feszegető cikkeket. A társadalmi hatásunkat és felelősségünket körbejáró megközelítésekhez jutunk 
el végül, ahol a gondolkodást beindító írások mellett módszertani kísérletekről, újításokról és a szakmát 
megmozgató kezdeményezésekről is olvashatunk. 

A Kiadvány színes csokor lett, amiben reméljük mindenki talál magának izgalmas felvetéseket, és a szerzők 
gondolatmenetéhez kapcsolódva talán tovább is visz belőle egy-egy szálat. Így hatunk egymásra szerzők és 
olvasók, ezzel gondozzuk azt a teret, amelyben a szakmai kihívásokra, a fontos ügyekre összekapcsolódhatunk.

Váradi Szabó Zsuzsa

Jäger Diána

Levendel Áron
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•	 A technológiai változások gyorsulnak,  
hamar szétterjednek

•	 [Felmerül a kérdés: az új technológiákat 
bevezetjük, de vajon kellőképp felkészítjük-e rá az 
embereket?]

Munkapiac
•	 Képzettebb, diverzifikáltabb lesz a munka- 

vállalói kör
•	 A társadalom elöregedik. E jelenség egyik 

következménye, hogy az egészségügy, 
gyógyszeripar piaca biztos dinamikusan nőni fog. 
Peter Drucker prognózisa: a nyugdíjkorhatár  
75 évre emelkedik majd

•	 Eltolódás tapasztalható az esetleges 
alkalmazások/megbízások felé [a pszichológiai 
szerződés megváltozik] 

•	 Virtuális szervezetek, rugalmas munkaidő – 
otthoni munkavégzés keretében dolgoznak sokan

•	 A projektmunka, a kereszt-funkcionális csapatok 
jelentősége nő

•	 A diversity management [sokféleség kezelése] 
egyre fontosabb kompetencia lesz

Szervezetek
•	 A szervezetek egyszerre válnak nagyobbá és 

kisebbé, centralizáltabbá és decentralizáltabbá
•	 A lényegi képességekre fókuszálnak 

[outsourcing] az élesedő verseny hatására.
•	 A virtuális, network alapú és szövetségekre épülő 

működés még inkább teret hódít
•	 Valódi globális menedzsment- struktúrák és 

kultúrák alakulnak 
•	 Újfajta kompetenciákra is szükség van: pl.: 

ambiguity management [nem egyértelmű 
helyzetek kezelése] akár a globális struktúrák, 
akár a fent említett verseny-együttműködés 
összemosódása folytán

•	 Különösen fontossá válik az, hogy legyőzzük a 
változással szembeni ellenállást

MilyeN jövő vár 
a SzervezeTfejleSzTÉSre?

Lehet, hogy leszállóágban vagyunk, mert:

•	 Szétvált az elmélet és a gyakorlat: eszköz- és 
technika orientálttá vált a szakma

•	 Az OD megkísérelte ráerőltetni saját 
humanisztikus értékeit a szervezetekre, ahelyett, 
hogy a szervezetek saját értékeivel dolgozna

•	 Időnként cinkosságot vállalunk a szervezet 
„hóbortjaiban” való közreműködésben valódi 
változások helyett

•	 A belső OD tanácsadókat maga alá temeti a HR 
szervezet, elvész a kontaktus a felső vezetőkkel

•	 Kevéssé épülnek be a szociális technológiai 
újdonságok az OD gyakorlatába

•	 Kevéssé definiált, tiszta, hogy mit csinálnak a 
szervezetfejlesztők

•	 Nincs egyértelműen kifejezhető üzleti haszon, 
egyértelmű megtérülés. A mérés és a 
minőségbiztosítás sem biztosított, ill. csekély 
mértékű

•	 Mindenféle [végzettség és kompetencia 
tekintetében] emberek mindenféle munkákat 
végeznek OD címén

a szervezetfejlesztés mellett szól
•	 Van egyfajta konszenzus, hogy a 

szervezetfejlesztés és szervezeti hatékonyság 
összefüggésben áll

•	 Előtérbe került a fenntarthatóság, a társadalmi 
felelősségvállalás

•	 Nő az igény az állami szektor modernizálására 
[angol példa]

•	 Sokan működnek az OD szellemiségében, széles 
körben elterjedtek a szervezetfejlesztési munka 
bizonyos elemei

•	 Komoly kihívás a globális / virtuális / 
szövetségeken alapuló struktúrák vezetése

A pro és kontra érvek súlyát egymással szemben,  
ki is dönthetné el?
A mi meggyőződésünk és tapasztalataink az 
OD szükségességéről, túléléséről, reménybeli 
virágzásáról szólnak. Természetesen ez nem jelenti 
azt, hogy változatlan formában.

az Od jövője [iS] CSuPa válTOzáSról 
Szól az eleMzőK vÉleMÉNye SzeriNT

•	 Egyre jobban beágyazódik a szervezeti kultúrába
•	 Erősebb szerephez jut a technológia
•	 Rövidül a szervezetfejlesztési ciklusidő
•	 Erősödik az innováció és tanulás-orientáltság 
•	 Az ügyfelek diverzifikáltsága, sokfélesége nő 
•	 Még több interkulturális elem jelenik meg 
•	 Letisztultabb értékek fogják össze és 

egységesítik a szakma művelőit [Ez inkább  
a mi óhajunk az OD elismerése érdekében;  
de ki tudja?]

A trendek, előrejelzések számos további gondolatot, 
felvetést inspirálnak. Számunkra néhány kibontakozó 
kérdőjel például a téma ágbogai közül, mely 
megvitatást érdemel:
•	 A tanácsadó „piacképességének” legerősebb 

összetevője: saját személyisége – milyen az a 
tanácsadó, aki ma nagyon is keresett, mi teszi őt 
azzá? Hogyan maradhatunk jelen tanácsadóként 
a jövőben?

•	 Az OD mint szakma respektusa függ attól, hogy 
művelői mennyire cselekszenek azonos, szilárd 
értékrend szerint. Vajon itt Magyarországon mi 
tanácsadók, trénerek mennyire működünk közös 
értékrend alapján?

•	 Mi a tanácsadó társadalmi felelőssége? Hogyan, 
mennyire befolyásolhatjuk közéletünket, 
környezetünket?

„A szelet nem tudjuk irányítani, de a vitorlát át tudjuk állítani.” [ismeretlen] 
Természetes kíváncsisága minden szervezetfejlesztőnek, hogy honnan ered 
a szakma és hová tart, hogyan határozza meg múltja a jelenünket, a jelen 
összetevői, jellemzői, összes kihívása pedig jövőbeli lehetőségeinket1.

1  A cikkhez felhasznált irodalom: OD: past, present and future. Garrow V. Working Paper 22, Institute for 
Employment Studies, January 2009; Open Leadership: How Social Technology Can Transform the Way You Lead. 
Charlene Li, John Wiley & Sons, 2010; The Essential Drucker: The Best of Sixty Years of Peter Drucker’s Essential 
Writings on Management. Peter F. Drucker, HarperCollins, 2008

Od ir áNy Tű: 
Merre vaN a z előre?
Od terepszemle a kezdetektől a perspektívákig 

az értékek, jellemzők, fókuszok tükrében

SzűC S dór a 
[C IB  BANK |  belső  tréner]

Ml adeNeC z Mária 
[Concordia  |  

senior  tanácsadó]

A kíváncsiságon túl, az OD alapvető értékeinek, 
számtalan irányának, módszereinek alakulása 
és illeszkedése a változási folyamatokhoz, a 
szervezetfejlesztéssel szemben támadó alapvető 
igényeknek a fel- és megismerése, valamint 
a megfelelő reagálás a szakma létérdeke. 
Tisztánlátásunk ezekben a kérdésekben 
következményekkel jár, nagyon is kézzelfoghatóan 
érzékeltetheti hatását: szükség van-e ránk, vagy 
nincs a legkülönfélébb szervezetekben, ki tudunk-e 
elégíteni releváns szükségleteket, vagy nem, van-e 
hozzáadott értékünk: nap mint nap kiderül.

ráhangolódás: időtengely és gyökerek
Műhelymunkánk során megrajzoltuk az „OD fáját” 
a kezdetektől, megjelölve a nemzetközi szinten 
fontos fókuszokat, irányokat a szakma történetében 
[Lewin, tréningek; szociotechnikai rendszerek, 
empowerment, akciókutatás, tanulószervezet, 
pozitív pszichológia, hogy csak néhányat említsünk]. 
A résztvevők kapcsolódtak saját OD találkozási 
élményeikkel a fához, az irányzatokhoz az időben, 
így kirajzolódott egy történet, a saját „itt és most 
csoportunk” OD története.

Trendek, változások – mire számíthatunk, 
hogyan készülhetünk?
A jövővel kapcsolatos elképzeléseinket nagyban 
befolyásolják a környezetünkben észlelt trendek, 
a pro és kontra gondolatok az OD perspektívájával 
kapcsolatban, melyek ismertetése a továbbiakban 
vitaindítóként szolgált.

TreNdeK

Környezet 
•	 Egyre koncentráltabbá válik a jómód
•	 A gazdaság tovább globalizálódik
•	 Erősödik a kölcsönös függés 
•	 Az ideológiák eltolódnak a fogyasztástól az 

együttélés és az ökológiai fenntarthatóság felé

Technológia
•	 Az Internet még inkább elterjed, a növekedés 

folytatódik, ez teljesen megváltoztatja 
a kommunikációt, kapcsolódásainkat, 
folyamatainkat; felmérések szerint ez a 
változások leglényegesebb hajtóereje

•	 Erősödik az E-kereskedelem 



|  11  ||  10  |

Ezt a rövid kis írást az egy évtizednyi történetnek 
szentelem, azoknak a tiszteletére, akik részesei 
voltak a fejlesztő folyamatnak, és akik élvezhetik a 
gyümölcseit a sok munkának. 

Az ötlet mögötti motivációk nem egy irányba 
mutattak, amelyek közül az egyik legerősebb 
az lehetett, hogy hol tartunk a szakmai 
felkészültségben a klasszikus tanácsadói országok 
szakembereihez képest. Mit tudnak ők, amit mi  
még nem? 

1999 környékén kezdődött; az SZMT-ben egy 
szakmailag felkészült és aktív csoportosulás1 
elkezdte az OD TKR2 összeállítását. Ugyanebben 
az időben Csanádi Péter facilitálásával a BKIK3-
ban létrejött a TANOSZT4. Célja, hogy egyfajta 
kerekasztalként összefogjon egyesületeket, 
szövetségeket, amelyek köthetőek a szervezeti 

1  Lukács János, Szatmáriné dr. Balogh Mária, Cséffalvay 
Gábor, dr. Lövey Imre, Kosztolányi István, Széni Zoltán, Csanádi 
Péter, Boka Tamás, Kalmár Péter, dr. Ludvigh Károly, dr. Mészáros 
Aranka, dr. Pándy Mária, Pinterics Judit, Rácz Judit, Torma Kálmán, 
Hovorka János
2  Organizational Development Tanácsadói Kompetencia 
Rendszer [OD TKR]
3  Budapesti Kereskedelmi és IparKamara [BKIK]
4  A TANOSZT – Tanácsadó Osztály kezdetben szakosztályként 
majd mint a Gazdasági Szolgáltatási Tagozat [GSZT] XX. 
Osztályaként működik

tanácsadáshoz, tanácsadókhoz. Elsődleges feladatai 
között szerepelt többek közt, hogy a szervezeti 
tanácsadó szakmát elhelyezze, definiálja a többi 
szakma közt a palettán. Gondoskodjon arról, hogy 
a szakma tagjai a lehető legmagasabb szinten 
legyenek képesek művelni szakmájukat. Ennek 
érdekében megalkotásra került a tanácsadókat 
minősítő és képző rendszer [TKMP5]. A TKMP-csapat6 
létrehozta azt az életpálya modellt, amely mentén 
a tanácsadói életciklus különböző minőségeit meg 
lehetett különböztetni az elért kompetenciák mentén. 
Felépített egy képzési rendszert és becsatolta 
azt az átalakulásban [Bolognai folyamat] lévő 
hazai felsőoktatási rendszerbe. Erdőhegyi ezzel 
kapcsolatos munkáiban részletesen lehet olvasni az 
elkészített koncepciókról. 
Az OD TKR ma is kiváló irányokat mutat abban, 
hogy milyen explicit tudást kell elsajátítania 
egy jó minőségű tanácsadónak. Azonban arra 
figyelni kell, hogy az elmúlt években rengeteg 
szervezettudományi tudás halmozódott fel, így 
aktualizálni kell a megkövetelt szakirodalmi listát. 

5  Tanácsadó Képző és Minősítő Program [TKMP]
6  Erdőhegyi Gábor, Németh Gergely, Dr. Noszkay Erzsébet,  
Dr. Poór József.

A készségek-képességek, valamint az attitüdinális 
kompetencia elemek esetében sokkal időtállóbb 
jellemzői vannak a tanácsadó piac szereplőinek. 
Ez utóbbiaknál az OD alapvető értékeiből fakadnak 
bizonyos követelmények, amelyek nem változtak. 

válTOzó időK

Nem mehetünk el amellett, hogy a gazdaság világ 
szinten válságban van. Gelei Andrással az ODWS7 
előkészítése során sokat beszélgettünk arról, hogy 
miben járult hozzá a tanácsadó szakma a válsághoz, 
illetve, hogy mit tehetett volna ellene, vagy mit tehet 
most? Ez is inspirált arra, hogy többedmagammal 
újragondoljuk modelljeinket. 

A rendszerek közhelyszerű sajátosságai, hogy a 
végtelenségig szeretnék fenntartani a status quo-t, 
mert az – még ha rosszul is működik –, már ismert 
és tűrhető. Emiatt a régi rendszerek restaurációja 
folyamatos. Észre kell azonban venni: a régi rendszer 
már nincs tovább, nem is fog visszajönni. Egy új 
piacgazdaság kezd kialakulni, amelynek formáit 
még nem lehet tisztán látni az utolsókat rugó régi 
rendszer maradványai miatt. 

Az nem jósolható meg, hogy milyen szervezeti 
paradigmákra kell majd építeni az új intervenciós 
megoldásainkat. Egy-két dolog azonban biztosan 
nem fog változni. Emberek fogják működtetni a 
rendszert. Ebből adódóan a fentebb már említett 
kevésbé korrodálódó kompetencia elemeink, 
a készségek-képességek területe, valamint 
professzionális attitűdjeink. Egyet biztosan 
elővételezhetünk, hogy sokkal többször lesz próbára 
téve a tanácsadói hitvallásunk, értékrendünk, mint 
bármikor máskor. Azonban a stabil értékrend mellé 
szükség van arra a széles eszközrendszerre is,  
amit az OD nyújt.

A megbízó-ügynök probléma egyik legfőbb 
kérdése, hogy hogyan érhetik el a megbízók, hogy 
a tanácsadók mint ügynökök olyan döntéseket 
hozzanak, amelyek a tulajdonosi-megbízói értéket, 
és nem az ügynökök jólétét maximalizálják8. 
Ennek egy következő lépése, hogy hogyan érik el a 
tulajdonosok, hogy a képviselőjük, a vezetők olyan 
tanácsadókat bízzanak meg, és olyan munkákkal 
bízzák meg őket, akik/amelyek a tulajdonosok, vagy 
a szervezet érdekeit képviselik munkájukkal, és  
nem a vezetők igényeit szolgálják ki. 

7  Organizational Development World Summit 2010 [ODWS] 
augusztus 22 –26, Budapest
8  Fama, Eugene F. - Jensen, Michael C. [1983]: Agency problems 
and residual claims. Journal of Law and Economics 26[2],  
pp. 327-349.

Az OD eredeti, és nagyon lassan változó 
iránymutatása egyértelmű, és az új gazdaságban is 
alapként szolgálhat9. 

Az OD nem egy-egy eszközben gondolkodik, 
ahogy a definíció sem fogalmaz meg ilyet. Sokkal 
inkább ad egy igen pozitív világlátásmódot, 
értékrendet arra, hogy milyennek kéne lenni egy 
ideális világnak [demokratikusnak és szabadnak és 
pozitívnak, ahogy Lewin és mások megálmodták], és 
a magatartástudomány pedig ad hozzá beavatkozási 
eszközöket. Mind a három szinten [egyén - csoport - 
szervezet] más és más eszközök és megközelítések 
kellenek, hiszen mindhárom entitásban más 
dinamikák működnek. 

„aKiNeK CSaK KalaPáCSa vaN, 
MiNdeNT SzögNeK NÉz”

Ha fentiek elfogadhatóak, akkor a képzési 
rendszereinknek is változnia kell. Sokkal nagyobb 
hangsúlyt kell tehát fektetni az értékrend átadására, 
és alapos felkészülés kell a készségek-képességek 
szintjén, hogy az új technikákat már önállóan képes 
legyen beépíteni a szakma gyakorlója. A technológiai 
felkészítésben pedig széles spektrumot szükséges 
adni, amely relative szabadságot ad a felhasználónak 
abban, hogy különböző helyzetekben a célelérés 
szempontjából a legalkalmasabb megközelítést és 
eszközt alkalmazhassa. 

Ma mindenki úgy születik Magyarországon, 
hogy coach, tréner és természetesen tanácsadó. 
Aki valóban az OD szakma kiváló művelőjévé akar 
válni, tanulnia kell folyamatosan, ezzel járul hozzá 
legjobban az OD értékekhez. Kompetenciáit arra 
kell használnia, hogy olyan rendszereket hozzon 
létre, amelyek adaptálódnak és fenntarthatóak, 
amelyekben a csoportok harmonikusan tudnak 
működni, az egyének ki tudnak bontakozni, és jól 
érzik magukat. Nem utolsó sorban a tanácsadó azért 
is tanuljon, hogy ügyfeleinek a legtöbb hozzáadott 
értéket [added value] termelje azzal, hogy egy 
jobban működő, élhetőbb világot mutat ügyfelének 
alternatívaként. 

9  A magatartástudományi alapú szervezetfejlesztés [OD] 
egy tervezett, teljes szervezetet érintő, felülről irányított 
beavatkozási tevékenység, amely a szervezet hatékonyságát és 
egészségességét javítja, természetesen magatartástudományi 
eszközökkel [Beckhard, R. [2006] What is Organizational 
Development pp3-12 In: Gallos, J. V [ed]: Organization 
Development. Jossey-Bass]. Ezt legfeljebb annyival egészíti 
ki Schein [[1965] Organizational Psychology. Prentice], hogy 
fenntartható szervezetek létrehozása a cél, amelyek képesek 
hatékonyan a környezetükhöz adaptálódni. Ezt képesek megtenni, 
mert csoport és szervezeti szinten is képesek tanulni [Gartner  
J. W. [1965] How to prevent organizational dry rot. Harper’s ]. 

MiT Kell TudNia 
egy Mai TaNáCSadóNaK, 

ÉS a KÉPzÉSeK MiT TudNaK 
eHHez HOzz á adNi?

Egy szakmai emberekből álló csoportban kialakult egy évtizede egy ötlet, 
vágy, elvárás, hogy a szervezeti, szervezetfejlesztési tanácsadók kiváló 
munkavégzéséhez tudjuk meg, hogy mit kell tudniuk. Sőt tegyünk meg mindent, 
hogy tanulni tudjunk, és elérhessük a kiváló színvonalat. 
A megváltozott gazdasági realitás miatt felerősödött az útkeresés a témában, de 
a kérdés nem változott: Mit tudnak ők [legyenek ők akárkik is], amit mi még nem?

NÉMe TH gergely
[Corporate  Values]



a SzuPervízió a SzaKMai MűKödÉS 
OPTiMalizáláSáNaK 

legHaTÉKONyaBB eSzKöze
MiÉrT fONTOS?

Egy autó, amellyel nap mint nap munkába 
járunk, időnként „elfárad”. Befullad, megakad, 
nem megy tovább – milyen jó, ha közel egy 
szerviz! Szakemberként, tanácsadóként 
nap mint nap szembesülünk olyan stressz- 
vagy konfliktushelyzetekkel, döntésekkel, 
kommunikációs problémákkal, amelyek megoldása 
folyamatosan koptatja az erőnket. Ahhoz, 
hogy hatékonyak és sikeresek maradhassunk, 
hogy a napi kihívásokban ne használódjunk el 
teljesen, nagyon fontos, hogy ismerjük a saját 
mentális működési mechanizmusunkat, hogy 
figyeljünk az érzékenységeinkre, és törődjünk a 
személyiségünkkel, a munkaeszközünkkel. Erre nyújt 
lehetőséget a „szakember szerviz”, a szupervízió.

MiBeN ÉS HOgyaN SegíT a SzuPervízió?

A szupervízió kulcskompetenciája az önreflexió, 
amely képessé tesz arra, hogy a szakmai 
helyzetekre kívülállóként is rá tudjunk pillantani.
A mai felgyorsult világban egyre több külső-belső 
kihívásnak kell megfelelnünk.
Nem mindegy, milyen áron!

Az érzelmi intelligencia és az önismeret a 
folyamatos változásban az eligazodáshoz szükséges 
legfontosabb tudás.
A szupervízió az önreflexió eszközeivel abban segít, 
hogy megtaláld a szakmai helyzetekben a működési 
optimumot. Segít, hogy megértsd: egy adott szakmai 
helyzetben esetleg nem érhetsz el többet, mint 
amennyit elértél, ne vágyj többre, az elérhetetlenre, 
de ne is érd be kevesebbel! Segít, hogy megőrizd 
saját magad a túlterheltség és a stressz veszélyeitől, 
a kiégéstől. 

Mi a KülöNBSÉg a SzuPervízió ÉS 
a TeráPia KözöTT?

A terápia az a színtér, ahol a “lélek birkózhat”, ahol 
a gyógyulás, a kiegyensúlyozott életvezetés a tét. A 
szupervízióban a szakmai szerepek és kapcsolatok 
küzdelme folyik, ez más kapcsolati szint. 
Foglalkozási szerepeinkben önkéntelenül 
működtetjük azokat a kapcsolati mintákat, amelyeket 
magunkkal hoztunk a gyermekkorból [“légy bátor”, 
“legyen erős kezű vezető belőled” stb.]. Az életrajzi 
és a szakmai szerepek közötti összefüggés nem 
vitatható. Több szerző a szerep fogalmán át 
különbözteti meg a szupervíziót a terápiától. A 
szerep a kötőelem a személy és a külvilág között. 
Noha a felvétele nem feltétlenül önkéntes [néha 

kényszerzubbony is lehet], mégis feloldja az 
egyedüllét félelmét a csoporthoz tartozás biztonsága 
által. A szupervízió az aktuális szakmai szereppel 
dolgozik a személy – szerep [feladat] – szervezet 
kontextusában, és nem az életrajzi, múltbeli 
szerepekre koncentrál. Ez utóbbi a terápia feladata.
A szupervízió döntően a jelenben és a jövőben, 
a személyiség “itt és most”-jában dolgozik, a 
pszichoterápia pedig túlnyomóan a múlt, az “ott és 
akkor” esemény és jelentés világában mozog. 
Nézzünk egy példát: 

Jó hírű szervezet fiatal, tehetséges marketingese 
egyéni szupervízióban újra és újra olyan eseteket 
hozott, amelyekből az derült ki, hogy ő hiába tesz 
meg mindent, dolgozik a legkorszerűbb ismeretek 
alapján, szerepel konferenciákon stb.,  
a főnökéből egyszerűen nem 
tud egy kis dicséretet kicsikarni, 
neki egyszerűen nem lehet 
megfelelni. Az elemzés során 
rábukkantunk a gyermekkori apa-
gyermek párhuzamra, ami sokat 
segített a szerepek, helyzetek 
különválasztásában, és az adott 
helyzetekhez adekvátan tartozó 
érzések csoportosításában. A 
szupervíziós munka itt is “csak” 
az aktuális szakmai helyzet által 
előhívott párhuzamos életrajzi történet 
feldolgozására szorítkozott.

MiBeN KülöNBöziK 
a SzuPervízió a COaCHiNgTól?

Kedves Olvasó! Hadd kezdjem néhány kérdéssel. 
Vajon kinek van nagyobb szüksége a szupervízió 
és a coaching fogalmi megkülönböztetésére, 
a tanácsadónak, vagy az ügyfélnek? Ki milyen 
felismerést vár ettől a megkülönböztetéstől? Mi 
lenne más, ha pontosan tudnánk, hogy mi a coaching, 
és azt is, hogy miben különbözik a szupervíziótól?
Válaszaink, tehát az érdekeltségünk és az 
érintettségünk meghatározzák majd azt a 
nézőpontot, amelynek alapján megpróbálunk 
eligazodni a definíciók dzsungelében.
Visszatérve az előbbi pédánkhoz, azt látjuk, hogy 
ott személyes témák kerültek előtérbe, amelyek 
azonban a szakmai életre is hatással vannak. A 

szupervízió feltárja a párhuzamos szálakat, tudatosít 
és megnevez, a terápia teret ad az apa-gyermek 
kapcsolat feldolgozásának. Coachinggal egy későbbi 
időpontban lehet dolgozni a fiatal marketinges 
esetével, ha - a személyes szálak átdolgozása után 
- már a jelen helyzetre vonatkozóan kialakultak a 
változtatási, önérdek-érvényesítésre vonatkozó 
elképzelések, és az a kérdés, hogy az adott 
cégnél, az adott főnök mellett hogyan lehet ezeket 
megvalósítani.

Mi TeHáT a KülöNBSÉg?

Magyarországon a szakmaközi, módszer-független 
szupervízió kb. 25 éves múltra tekinthet vissza. 
A segítő segítéseként egyre fontosabb szerepet 

tölt be a humán szakemberek, tanácsadók 
önfejlesztésében, személyes hatékonyságuk 
erősítésében.
A szupervízió a jövőben ezen a területen épülhet 
eredményesen tovább, nem annyira a cégek, mint 
inkább a fejlesztő szakemberek veszik majd egyre 
inkább igénybe. Ebbe az irányba mutat az ICF 
[International Coach Federation] legújabb, coach-ok 
számára megfogalmazott kompetencia listája is, ahol 
az önreflektív kompetencia folyamatos gondozása 
kiemelt helyen szerepel.

W ie SNer er z SÉBe T 
[Szuper v izor  Alapí t vány  |

kuratór iumi  elnök]

ÉS a Te SzuPervizOrOdaT 
HOgy HívjáK?

A cikk a módszer-független, szakmaközi szupervíziót mutatja be, és arra  
a kérdésre is keresi a választ - első közelítésben -, hogy hol húzódik a határ  
a szupervízió és a terápia, valamint a szupervízió és a coaching között.  
A szupervízió a fejlesztői szakma minőségbiztosításában, a szakemberek 
mentálhigiénéjében kiemelten fontos szerepet játszik.

|  12  |

A szupervízió a saját mentális mechanizmusunk szervize. A cél az, hogy ne akarjunk  
a lehetőségeink fölött teljesíteni, de ne is alatta, hanem megtaláljuk a működési optimumunkat. 
Szakmai szempontból a szupervízió minden segítő szakmában dolgozó embernek nagyon fontos 
lenne. Ez a ma ismert egyik legjobb eszköz a kiégés megelőzésére, mely több tanulmány szerint 
például az egészségügyben dolgozók nagy részét érinti. Szintén jó eszköz pszichológusok vagy 
akár szervezetfejlesztők kiégésének megelőzésére.

[Varga Ádám, résztvevő]
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5. Akár észlelésünket is torzíthatják ezek a vakfoltok 
[frappáns kísérleti bizonyítékot lásd alább].

6. Tévképzeteink és irreleváns érzéseink 
megakadályozzák számunkra a valóság 
észlelését és az arra való reagálást.

7. Az inger a törés által közelebb kerül, vagy akár el 
is merülhet a tudattalanban.

8. Magas fokú önismerettel nagyobb esélyünk van 
kapcsolatba kerülni a valósággal.

TaPaSzTalaTi PÉldáK a MűKödÉSre

1. Szint: Az érzékszervi fogyatékosság esete 
könnyen elképzelhető. Például egy vak vagy siket 
személynél nem képesek tudatosodni azok az 
ingerek, melyek érzékelésére képtelen.

2. Szint: A második réteg már jóval érdekesebb. 
Ugyanis a legalapvetőbb észlelésünket is 
befolyásolják személyiségünk vakfoltjai. Ezt 
számos pszichológiai kísérlet eredménye 
támasztja alá:
ELKÉPESZTŐ KÍSÉRLETEK I. Legközismertebb 
Bruner és Goodman vizsgálata, melyben egy 
hétköznapi pénzérme méretét észlelték eltérően 
a különböző anyagi helyzetű kísérleti alanyok. A 
szegényebbek szignifikánsan nagyobbnak látják azt 
a tehetősebbeknél. 

3. Szint: A harmadik szinten tévképzeteink, 
hiedelmeink tántorítanak el minket a valóságtól. 
Természetesen erre is van egy frappáns kísérleti 
példa.
ELKÉPESZTŐ KÍSÉRLETEK II. A kísérleti alanyok 
szignifikánsan tévesen ítélték meg egy egyszerű 
vonal hosszát, hiedelmeik függvényében. Ha többen 
[beépített emberek] azt állították, hogy B hosszabb, 
mint A, akkor ők is így vélekedtek, még abban az 
esetben is, ha szemmel láthatóan rövidebb volt.

4. Szint: A negyedik szint a legmisztikusabb. Ekkor 
érzéseink vezetnek minket félre.
ELKÉPESZTŐ KÍSÉRLETEK III. Allen és munkatársai 
szerint például hajlamosak vagyunk vonzóbbnak 
ítélni egy ellenkező nemű személyt, miután átkelünk 
egy függőhídon, még akkor is, ha tudjuk, hogy mitől 
lóg a nyelvünk, mi a valódi oka fokozott izgalmi 
állapotunknak.  

Vagy, ahogy egyik tanárunk fordította át a 
mindennapi gyakorlatba: „Ha a negyediken 
laksz, akkor hívd meg a csajt, hogy nálatok 
találkozzatok!”

5. Szint: Az ötödik szint már-már spirituálisnak 
mondható, de egyre több empirikus adat 
támasztja alá. A megélés fogalmához 
a tudományos konstruktumok közül a 
Csíkszentmihályi-féle flow élmény áll 
legközelebb.  

Ez már-már a személyiség feloldódásával jár. Az 
én-tudat és a környezet egybeolvadásával.

fejleSzTői PÉlda

Vegyük szemléltetésül azt a velem történt esetet, 
amikor egy személyiség- és készségfejlesztő 
tréningcsoport vezetésekor azt észleltem, hogy 
két résztvevő a csoport irányítására törekszik. 
Ez a veszélyeztetettség érzését keltette bennem. 
Egyre kevésbé kezdtem tolerálni viselkedésüket, 
folyamatosan gyengült a környezetem és én-
tudatom közötti kapcsolat. Egy idő után már csak 
azt [a vakfoltomat] láttam [amit aztán meg is 
osztottam ott a csoporttal], hogy ők egy pszeudo 
csoportot vezetnek, folyamatos egymásra 
kontrázó viccelődésükkel. Valójában egyikük a 
saját feszültségét oldotta, míg a másik figyelmet 
csikart ki ezzel a többiekből. Mégis mindezt én 
úgy értelmeztem, hogy a vezetői pozíciómra mért 
támadás. A félreértés oka a személyiségemben lévő 
hiedelem és inadekvát érzés komplexum. A hit, hogy 
aki mondandójának jobban örülnek az emberek: az a 
vezető; párosult a vezetői pozícióm elvesztésével járó 
félelemmel. Ez odáig torzította még észlelésemet 
is, hogy a humort vezetői énem elleni támadásnak 
észleltem.
Ily módon válthatnak ki belőlünk klienseink 
sajnálatot, felelősség átvállalást, kötődést, 
zsarolhatnak szeretetükkel, stb.
Meggyőződésem, hogy professziónkon kívül is 
gyakran megesik velünk, hogy vakfoltjaink tévútra 
vezetnek minket.

A személyiségfejlesztő eszköz
Ha felmerül bennünk a gyanú, hogy nem a valóságra 
reagáltunk [mikor az az érzésed, hogy hülyének 
néznek a többiek], akkor egyszerűen fejleszthetjük 
személyiségünket. Megkeresed azt a vakfoltot 
magadban, amire reagáltál. Ez legtöbbször egy 
hiedelem és egy inadekvát érzés párosa. Ha 
megtaláltad, akkor a folt kifehéredik, a tudatod fénye 
hatja át. Nem töri meg többé a valóságot.
Ez is a feladatunk, hogy hagyjuk megvalósulni a 
dolgokat.

reflexió

Ezzel az attitűddel és viselkedéssel segíthetünk 
legtöbbet a klienseinknek is, hogy megismerhessék 
és tisztíthassák működésük minőségét. Tehát, 
szerintem csak a személyiségünkkel tudunk 
dolgozni, másodfokú változásokat elérni.  

Nagyon magas szintű önismeretre van szükségünk, 
folyamatos önreflexióra és személyiségünk 
fejlesztésére. A jövőben csak azok a fejlesztők 
maradnak talpon, akik képesek erre. Nem vagyunk 
tökéletesek. Ezt vállalni kell. Személyiségünk 
árnyoldalai [vakfoltjai] is attól sötétek, hogy 
eltakarjuk, és nem éljük meg őket. Pedig sokszor 
azért nem merjük hagyni, hogy működjenek, mert 
nem vagyunk elégedettek velü[n]k. Ez a Te döntésed. 
Szembenézel Önmagaddal?
Hamarosan következik: Hogyan legyek Úrrá 
vakfoltjaimon?

A tanulmány személyiségünk észlelésünkre és viselkedésünkre gyakorolt 
szerepéről szól, különös tekintettel vezetői munkánkra. Ez a személyes 
elméleti megközelítésem, mely tapasztalataimból táplálkozik. Mindez egy 
személyiségfejlesztő eszközként is bevethető. Segít azonosítani vakfoltjaidat és 
tudatosítás által megszüntetni őket. Meggyőződésem, hogy legtöbbször ezek a 
vakfoltok vezetnek minket tévútra fejlesztőként is.

a SzeMÉlyiSÉg SzerePe 
a fejleSzTői  MuNK áBaN 

avagy megmutatom neked a valóságot, 

ha készen állsz szembenézni önmagaddal 

KOváC S arNOld 
[Arnold  Művek]

Kiindulásként az alábbi alapvetéseket kívánom 
leszögezni. Ha ezekkel nem értesz egyet, akkor nem 
fogsz hinni nekem, úgyhogy szívesen fogadom a 
kritikai észrevételeidet.
1. A személyiségünk [1] az én-tudatunk [1a] és a 

környezetünk [1b] között foglal helyet.
2. Csak a személyiségünkön keresztül tudunk 

kapcsolatba kerülni környezetünkkel.
3. Környezetünk észlelése és a környezetünkre 

való hatás is kizárólag a személyiségünk által 
történhet.

4. Bármi, amit teszünk, az a személyiségünk által 
valósul meg.

5. Tehát egyértelmű, hogy csak a személyiségünkkel 
tudunk dolgozni.

1. a kérdés az, hogy tudatosan használjuk-e 
személyiségünket munkánkban?

2. illetve, hogy hagyjuk-e, hogy személyiségünk 
által kapcsolatba kerüljünk a valósággal [külső 
ingerekkel]?

Ezen utolsó két dilemmára ad választ a tanulmány. 
Egy elméleti modell ismertetésével, szakmai 
példákkal és a teóriára épülő személyiségfejlesztő 
eszközzel.

a SzeMÉlyiSÉg, MiNT PrizMaKÉNT 
MűKödő Szűrő

Elméleti modell

Szerkezet
1. Többrétegű prizma.
2. A rétegek minőségileg eltérnek egymástól, és 

sorozatot alkotnak.
3. Az öt réteg:

1. Érzék-elés
2. Ész-lel-és
3. Meg-értés
4. Meg-érzés
5. Meg-élés

Működés
1. A környezeti inger a prizma különböző 

rétegein keresztül igyekszik tudatunkba jutni. 
[megvalósulni]

2. Bármelyik rétegen megtörhet, amennyiben az a 
közeg nem kristálytiszta, hanem…[lásd alábbi két 
pont].

3. Ilyenkor a kulcsinger aktiválja tévképzeteinket 
és irreleváns [nem a valóságra vonatkozó] 
érzéseinket [7b].

4. A reakciónk [7a] nem a valóságra [külső inger] fog 
vonatkozni, hanem a bennünk rejlő vakfoltra [7b].
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utáni állapotának mutatószámok mentén történő 
feltérképezése. 

A menedzsment- és szervezetfejlesztés 
szakirodalmában, illetve a szervezetfejlesztés 
piacán, évek óta, egymástól függetlenül és 
egymással versenyezve, sorra bukkannak fel a 
szervezeteket leíró, és a szervezeti működést 
diagnosztizáló modellek.

Ugyanakkor, ezek nagy része bár igen jól 
használható és valóban hozzáadott értéket teremt 
a vizsgált szervezet számára, többnyire csak egy, 
vagy néhány preferált szeletét vizsgálják a szervezeti 
működésnek, sokszor a nagy egész átlátásának 
és megértésének igénye vagy lehetősége nélkül. 
A jelenleg népszerű és használatban lévő 
diagnosztikus modellek és eszközök többnyire 
részterület specifikusan vonnak le következtetést a 
szervezet működésére vonatkozóan, ezért például 
egy szervezetfejlesztés előtti és utáni, komplexebb 
mérőszámrendszer kialakítására általában nem 
alkalmasak.  

A Szerda© modellt megalkotó szerzők, éppen 
ezért, célul tűzték ki, hogy a korábbi modellek és 
elméletek bázisán, illetve a sok évtizedes tanácsadói 
és szervezeti kutatói munka tapasztatai alapján 
egy új, komplex, rendszerszemléleten alapuló 
szervezeti modellt, és a modell alapján működő 
szervezetdiagnosztikai eszközt fejlesszenek ki. 
A modell–noha más modellekre épült–ebben a 
formájában önálló és új alkotás, ezért, mint szellemi 
termék a fejlesztőkhöz, szerzőkhöz köthető1. A 
több-szempontúság érdekében, a kutató teamben 
több tudományterület is képviseltette magát, így 
például a mérnöki tudományok, a pszichológia és a 
közgazdaságtan.

A szervezeti modell a működő szervezetek 7 nagy 
területét, a szervezeti életciklusok függvényében, 
holisztikusan vizsgálja. Ezek a kiemelt vizsgálati 
területek:  

1 A szervezeti modell és a diagnosztikus eszköz kidolgozása 
egy KMOP-s pályázat keretében, kutatói team-munkában történt. A 
kezdő munkálatokat tágabb körben [11 fő: Németh – Kis-Tamás – 
Virág – Bodor – Kisházy – Gurzó – Molnár – Rabi – Szűcs – Szertics 
– Helfer], majd a részletes kidolgozás egy szűkebb szakértői 
csoportban [5 fő: Németh – Kis-Tamás – Virág – Bodor – Kisházy] 
valósult meg. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, 
a nyilvános előadás, a rádió-és televízióadás, valamint a fordítás 
jogát, az egyes egységeket, modulokat tekintve is.

1. Célok, 
2. Eredmények, 
3. Innovativitás, 
4. Szervezeti Kultúra,
5. Egyén-csoport-szervezet illeszkedése, 
6. Alapfolyamatok és 
7. Működtetés [amelybe beletartozik a vezetés és a 

management] 

Mindezen területeket a modell a szervezet 
életciklusának perspektívájában vizsgálja, amely 
alapján az egyes területek lehetnek az Alkotás, 
az Átalakulás, az Integráció, illetve a Levonulás 
szakaszában, vagy éppenséggel átmenetben 
valamely szakaszok között. 

A diagnosztikus eredményekből a megbízó 
képet kaphat arról, hogy szervezetének egyes 
területei milyen fejlettségi szinten állnak, és ez az 
aktuális iparági és gazdasági kontextusban milyen 
lehetőségeket vagy éppen veszélyeket jelent, mely 
erőforrásaira támaszkodhat, és mely területeket 
lenne érdemes fejleszteni. 

A Szerda,© a tanácsadók és megbízóik számára, 
lehetőséget adhat:
•	 aktuális állapotfelmérésre [pl. időszakonkénti 

pillanatkép],
•	 szervezeti változtatások és akciók előkészítésére,
•	 stratégiai tervezés megalapozására,
•	 érzékelt, de még nem kézzelfogható elakadások 

feltárására,
•	 szervezetfejlesztési folyamat 

hatékonyságmérésére [„előtte-utána kép”].

Ilyen formán az eszköz alkalmas nagy mennyiségű 
adat, mutatószám meghatározására, amit alapul 
lehet venni fejlesztések mérhetővé tételére. 

A Szerda© modell és eszköz validálása jelenleg 
is folyik, az első ügyfél visszajelzések igen pozitívak. 
A fejlesztések végeztével az eszköz várhatóan 
alkalmas lesz a szervezetfejlesztési és képzési 
programok egy jelentős részének előtte és utána 
mérésére. Ezzel pedig egy újabb lépéssel közelebb 
kerülhetünk a tudatos fejlesztések mérhetőségéhez, 
értékelhetőségéhez.

Mekkora a jelentősége a szervezetfejlesztői munka mérhetővé tételének? 
Milyen lenne egy ideális „előtte-utána” fotó a szervezetfejlesztésben? 
Mekkora felelőssége van a szervezetfejlesztőnek mindebben? Vannak-e, 
és, ha igen, mik az ellenállások és félelmek a mérhetőséggel és így 
a számon kérhetőséggel kapcsolatban?

Szerda: 
a z „előT Te-uTáNa fOTó” 

leHeTőSÉgei
a szervezeti beavatkozások mérhetősége

egy új szervezetdiagnosztikai modell perspektívájából

K iS -TaMá S lOr áNd 
[Corporate  Values]

A 2011-es SZMT konferenciára nagy örömmel 
fogadtam el a felkérést, és állítottam 
össze a témámat, hiszen az egyik kedvenc 
„gumicsontommal” foglalkozhattam, ez pedig a 
szervezeti változtatások és beavatkozások [fejlesztés 
és képzések] mérhetővé tétele. Természetesen 
a téma oly sokrétű és szövevényes, hogy precíz, 
tudományos igényességgel való feldolgozása több 
kötetet is kitenne, ezért jelen írásban – csak úgy, 
mint a konferencia műhelyfoglalkozásán –, a témát 
nagy általánosításokkal, egyszerűsítésekkel tudjuk 
csak megközelíteni. Mindemellett tudomásul kell 
vennünk, hogy természetesen komoly eltérések 
lehetnek egy fejlesztési, vagy képzési program 
mérhetőségében [pl. régi terminológiával élve 
„hard” és „soft” jellegű fejlesztések mérhetősége, 
vagy például technológiai átalakítások és 
humánfejlesztés]. 

A kérdéskör vizsgálatakor megelégedtünk 
annyival, hogy azon szervezetfejlesztési és képzési 
aktusok és folyamatok méréséről beszélünk, 
amelyeket egy szervezet HR-e, adott esetben 
megrendel, igénybe vesz. 

Ezzel a mondattal pedig meg is érkeztünk a téma 
jelenkori aktualitásához, tudniillik a megrendelendő 
igényeihez. Széles körben ismert gyakorlat, hogy 
nehéz pénzügyi helyzetben [pl. gazdasági válság] a 
szervezetek elsők között a HR költségvetést kurtítják 
meg, ilyenkor pedig igen fontos szempont lesz a 
megrendelendő szolgáltatások eredményeinek 
mérhetősége, illetve a szolgáltatásokba való 
befektetés megtérülése. De vajon mi a fontos az 
ügyfél/megbízó számára: a befektetett erőforrás 
megtérülése [ROI], vagy az elvárások megtérülése 
[ROE]? 

Egy biztos, ha egy fejlesztés előtt és után érdemi, 
a megbízóval közösen egyeztetett, a fejlesztéshez 
köthető méréseket tudunk végezni, az nagyban 
növeli a megbízás megbízhatóságát, a szolgáltatás 
eladhatóságát! Az erre való igény pedig egy jelentős 
lépés abba az irányba, hogy a szervezeti tanácsadás 
is sikerdíj alapján működhessen a jövőben. 

Erre kínál lehetőséget például a Szerda,© amely 
egy újonnan kifejlesztett, komplex szervezeti modell 
és szervezetdiagnosztikai eszköz, és amelynek egyik 
felhasználási módja a szervezet fejlesztés előtti és 

Minden attól függ, mi a konkrét célunk az adott fejlesztési programmal, meg tudunk-e határozni 
mérhető sikerkritériumokat, akarunk-e minden tréninghez mérhető eredményeket rendelni. Örülök 
annak, hogy a szervezetfejlesztői munka mérhetővé tétele, mérési lehetősége már nem csak a 
vállalti oldal vezetői számára fontos, elvárt szempont, de a szervezetfejlesztők is dolgoznak azon, 
hogy minél kézzelfoghatóbbá tegyék a szervezetekkel közös munkájuk eredményét, hiszen ez 
számukra is visszajelezés működésükről, módszereik hatásosságáról.

[Kiss Ágnes, résztvevő]
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A beszélgetésre olyan HR szakembereket 
hívtam,1akik HR vezetőként, képzési 
szakemberekként a nagyvállalatok megrendelői 
szempontjait képviselik. Azért tartottam fontosnak 
a nagyvállalati oldal megjelenítését, mert a 
szervezetfejlesztés legfőbb ügyfeleit és legnagyobb 
volumenű megrendelőit ma még ők jelentik, valamint 
a szervezetfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataik a 
legnagyobb múltra tekintenek vissza.

A kíváncsiságom középpontjában az állt, hogy 
a szervezetek milyen szempontok szerint értékelik 
az általunk támogatott folyamatokat. Mit tekintenek 
sikernek? Elegendő-e, ha az érintettek, résztvevők 
elégedettek? Fontos-e, hogy a szervezeti kultúrára 
meghatározó hatással legyünk? Kiemelt szempont-e, 
hogy a hatás a vállalat pénzügyi vagy egyéb jelentős 
mutatószámaiban megmutatkozzon? Mekkora 
hangsúlyt helyeznek a visszamérésre a szervezetek?

A beszélgetés nagyon rövid elméleti felvezetését a 
Kirckpatrick modell adta.2

Kirkpatrick modellje a képzési és fejlesztési 
folyamatok értékelésben négy szintet különít el: 

1  Kerekasztal beszélgetés résztvevői: Bek-Balla László – Erste 
Bank, Bucsai András - Kraft Foods, Csentericsné Arnold Zsuzsa – 
Magyar Nemzeti Bank, Flegler Beatrix – Magyar Telekom HR
2  http://www.kirkpatrickpartners.com/OurPhilosophy/
tabid/66/Default.aspx [2012. 02. 05]

1. reakció: a résztvevők elégedettsége az adott 
fejlesztési program tekintetében. Ilyen például a 
tréning után kitöltendő elégedettségi kérdőív. 

2. Tanulás: a tényleges ismeretanyag elsajátítása. 
– Ennek „visszakérdezése” igen ritka, leginkább a 
nyelvi, informatikai képzéseken bevett eljárás.

3. viselkedésváltozás: a fejlesztés során 
megszerzett ismeretanyagot, képességet, 
attitűdöt mennyire alkalmazzák a kollégák a 
mindennapi munka során. 

4. Szervezeti eredmények: Mindez hogyan 
nyilvánul meg a szervezet eredményeiben, 
pl. mutatószámok [ROI], fluktuáció, ügyfél 
elégedettség, stb.

a 2-es és a 3-as szint között egy igen komoly 
mélységbeli és eredménybeli különbség van. Nem 
mindegy, hogy egy vezető vissza tudja-e mondani 
például a Maslow piramis egyes szintjeit, vagy a 
gyakorlatban felismeri-e, hogy beosztottjai hol 
tartanak, és egyénre szabva alkalmazni tudja-e a 
vállalat által nyújtott lehetőségeket a munkatársai 
motiválására. Fejlesztőként azt gondolom, hogy 
ennek a szintnek az elérését tekintjük minimális 
sikerkritériumnak. 

A modell kapcsán a szervezetek képviselői elég 
eltérően nyilatkoztak. Van olyan vállalat, amely 

a legnagyobb figyelmet az első szintre helyezi 
azzal, hogy a HR munkatársak bonuszát a tréning 
utáni elégedettségi kérdőív eredményétől teszi 
függővé. Trénerként talán ismerős az a dilemma, 
hogy egy kihívó, komfortzónán kívüli működést, a 
konfrontáció erejét használjuk egy tréningen, vagy 
inkább „menjünk biztosra”: egy kis fejlődés a végén 
nagy mosollyal, ami várhatóan magas elégedettségi 
pontszámokat jelent. Ennél kedvezőbb példaként 
hangzott el az, hogy a fejlesztés sikerének mércéje 
egy 2 évente visszamérésre kerülő „belső ügyfél” 
kérdőív, amelyben a szervezeti egységek egymást 
értékelik. Ebben az esetben a hosszú időintervallum, 
és az értékelők napi szintű kapcsolata lehetővé teszi 
a tényleges viselkedésváltozás visszamérését. E 
pozitív példa, véleményem szerint, nagymértékben 
annak köszönhető, hogy egyrészt, a HR vezető része 
a stratégiai célokat meghatározó felső vezetésnek, 
másrészt, több mint 10 éve tölti be ezt a szerepkört, 
így tényleg lehetőség van a HR-en belül stratégiai 
irányvonalak kijelölésére, nem csupán akciók 
láncolatáról beszélhetünk.

A 4. szintre a konferencián nem hangzott el példa, 
ami azért érdekes, mert saját tapasztalatom szerint, 
egyre elterjedtebb elvárás. HR vezetőként az üzleti 
vezető kérésére tendereztettem úgy értékesítési 
trénert, hogy megkérdeztük, hogy a képzése 
hatására mekkora forgalomnövekedést garantál. 
Hasonló példát hallottam az elmúlt hetekben banki 
megbízó részéről is. Részben érthetőek az ügyfelek 
ilyen típusú elvárásai, másfelől, ha nem folyamatról, 
hanem tréningről beszélünk, akkor nem biztos, hogy 
„fair” ilyen elvárásokat támasztani a trénerekkel 
szemben. Tudjuk, hogy számos más tényező hat 
például a forgalomra, így kérdés, hogy a vezető 
miként tudja motiválni a kollégákat, a belső incentive 
rendszer megfelelően támogatja-e az értékesítés 
növekedését, vagy a külső piaci körülmények 
mennyire hatnak az iparágra, és még sorolhatnánk. 
A szervezetek részéről megfigyelhető a törekvés 
arra, hogy a fejlesztés jellegétől függetlenül 
valamilyen mutatóhoz legyen köthető a várt hatás, 
így fel kell készülnünk arra az elvárásra, hogy a 
„szoft” dimenziókat mérhetővé tegyük.

Az első kérdéskör valójában azt tárgyalta, hogy 
milyen visszamérési eljárásokat, megközelítéseket 
alkalmaznak a szervezetek, illetve fejlesztők. Ehhez 

szorosan kötődik a kerekasztal résztvevőiben 
megszülető másik téma is: mi különböztet meg 
minket egymástól a piacon, mit várnak el tőlünk a 
folyamat során a megbízóink?

A kerekasztal résztvevői elsődleges elvárásként 
a közös nyelvet fogalmazták meg, ami a helyzetük, 
működésük, lehetőségeik, elvárásaik megértését 
jelenti. A HR-esek tehát arra vágynak, hogy 
megértő, elfogadó, partneri viszonyban legyenek 
a fejlesztőkkel. További igényük új módszertanok 
és technikák alkalmazása, természetesen a 
helyzethez illően, semmiképp sem divat jelleggel. 
A HR-esek szeretik, ha újat, izgalmasat hozhatnak 
a szervezetbe, ami a munkatársak érdeklődését 
is jobban felkelti, így olyan partnereket keresnek, 
akik képesek megújulni. Elvárásként elhangzott 
a szervezet és piaci környezet ismerete. Más 
országokban nem ritka, hogy a tanácsadó 
cégek iparágak szerint specializálódnak, amire 
a magyar piac mérete miatt nincs reális esély. 
Kiemelték még a közös gondolkodás erejét, 
avagy nem a megrendelés teljesítését várják el, 
hanem a problémáról való gondolkodást, közös 
megoldáskeresést. A HR-eseknek fontos, hogy az 
anyavállalati folyamatokat beépítsék, sok esetben 
szempont a szervezeteknél a nemzetköziség is. 
Zárásként egy „klasszikus” elvárás, amit elveinkben 
mi is gyakran hangsúlyozunk: a folyamat olyan 
legyen, amely végén a HR és az üzlet képes önállóan 
fenntartani és továbbvinni az eredményeket, avagy 
a fejlesztő ne legyen mindenáron jelen, legyen 
dinamikus és gyors a szétválás.

Az itt felsorolt elvárások jó útravalóként 
szolgáltak sokunk számára, és talán segítenek a 
tájékozódásban, az irányvonalak kijelölésében, 
egy harmonikusabb és egyben eredményesebb 
kapcsolat kialakításában a megbízókkal. A 
beszélgetés üzenetein túl fejlesztői szemmel 
nagyon jó volt érzékelni a beszélgetés légkörét, 
melyre a nyitottság és érdeklődés, az egymásra 
való figyelem volt jellemző. Amit pedig érdemes a 
HR-esektől megtanulnunk: bár minden résztvevő 
szervezetét érintette valamelyik különadó, vagy 
egyéb kedvezőtlen hatás, mégsem a csüggedés 
volt jellemző, hanem tisztelendő és inspiráló volt, 
hogy úgy tudják felfogni a mostani megszorításokat, 
hogy az ilyen körülmények között letett eredmények 
mutatják majd meg, „mire is képes a HR valójában”. 

A párbeszéd a megbízók és a szervezetfejlesztői szakma képviselői között a 
Szervezetfejlesztők Magyarországi Társasága [SZMT] stratégiai célkitűzései közé 
tartozik. Főként ezért – részben pedig azért, mert saját dilemmáimra kerestem a 
választ – tartottam fontosnak, hogy teret, alkalmat teremtsek a konferencia keretein 
belül az ügyfelek visszajelzésére munkánkról, hatásunkról, valamint igényeik, 
elvárásaik megfogalmazására. Végül ennek színterét egy kerekasztal-beszélgetés adta.

PárBeSzÉd SzervezeTfejleSzTőK 
ÉS Hr-eSeK KözöT T

Bár áN y judiT 
[Dual  Focus |  HR és 

szer vezet fej lesz tési 

tanácsadó]

A beszélgetés végén a humán erőforrás vezetők azt fogalmazták meg, hogy a két oldal 
egymásra van utalva, hiszen a vállalatok életében időről-időre eljön az a pillanat, amikor a 
fejlesztésben külső segítséget kell igénybe vennie. Minden esetben valami egyedi, valami 
innovatív, valami szervezetre szabott megoldást igényelnek, hiszen a megváltozott gazdasági 
körülmények között a korábban jól bevált módszerek már nem feltétlenül vezetnek ugyanolyan 
eredményekhez, mint a gazdasági válság előtt.

[Medvés Dóra, résztvevő]
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A tranzakcióanalízis [TA] szerint a fejlődést, változást, 
tanulást az autonómia teszi lehetővé. Ilyenkor 
kapcsolatban vagyunk a külső-belső realitással, 
hozzáférünk az erőforrásokhoz, beleértve a másik 
embert is. Egy másfajta működésmód, amikor 
minták, vagyis meglévő sikerstratégiák alapján 
reagálunk. A mintakövető viselkedés nem okvetlenül 
van összefüggésben az itt és most realitásával, 
mivel elsősorban múltbeli tapasztalatokhoz 
kötődik. Szervezeti közegben, például a tanácsadó- 
kliens viszonyban az egyéni minták könnyen 
összekapcsolódnak, és amikor a külső környezet 
erőteljesen változik, a bejáratott stratégiák már nem 
eredményeznek tényleges változást.

A következőkben egy szervezeti példa segítségével 
bemutatom, milyen kapcsolati minták tartják fenn a 
kliens problémáját, ahelyett, hogy megoldanának egy 
helyzetet. Mindig a tanácsadó-megbízó kapcsolatot 
vizsgálom, mivel ennek a dinamikának az egész 
tanácsadási folyamatra messzemenő hatása van.  
A kapcsolat jellegét sokszor egy elejtett félmondat, egy 
túlbeszélt, vagy megválaszolatlan kérdés mutatja meg. 

Tételezzük fel, hogy a megbízó [pl. menedzsment] 
azt a fejlesztési igényt fogalmazza meg a 
tanácsadással kapcsolatban, hogy emelni kell a 

középvezetői szint felelősségvállalását az üzleti 
eredményekért. 

Variációk egy témára:
1. A megbízó és a tanácsadó között létrejön a 

megállapodás egy harmadik fél, például a 
középvezetők terhére. Mindketten egyetértenek 
abban, hogy a fejlesztés során szembesíteni 
kell a középvezetőket a jelenlegi működésük 
hiányosságaival, [„hogy fölrázzuk őket!”]. 
Esetleg annak tulajdonítanak közösen nagy 
jelentőséget, hogy a középvezetők a folyamat 
során „mindenképp jól érezzék magukat!” 
Megbízáshoz mindkét esetben lehet jutni, és 
bizonyos szempontból mindegy, hogy a tanácsadó 
a középvezetők jólétéről gondoskodik, vagy a 
piszkos munkát végzi el, a valódi problémát egyik 
esetben sem fogja érinteni. 

2.  Hasonló a hasonlóhoz vonzódik, amikor a 
megbízó és a tanácsadó előzetes negatív 
hiedelmei alapján jön létre megállapodás. 
Például a menedzsment – bár külső támogatást 
keres – nem hisz igazán a középvezetők változási 
képességében. Ehhez a hiedelméhez jó partnert 
találhat abban a tanácsadóban, aki a kialkudott 

keretek között szintén szkeptikus a megcélzott 
eredményt illetően. Nagy valószínűséggel, a 
folyamat önbeteljesítő jóslatként, végül mindkét 
fél előzetes meggyőződését igazolni fogja.

3.  A felelősség eltolása a tanácsadó felé: „Engedj 
csak oda, majd én megoldom a problémádat!” 
– gondolhatja a tanácsadó az ügyfél témáját 
hallva, kommunikációja pedig ezt közvetíti: „Bízd 
csak rám magad! Ha azt csinálod, amit mondok, 
jobban fognak menni a dolgok!” Érkezhet ez az 
igény a megbízótól is: „Mondd meg, mit csináljak, 
elvégre te vagy a szakember.” Világos, hogy 
egy ilyen ajánlat gyorsan vezet megbízáshoz, 
főleg olyan szervezetek esetében, ahol nehezen 
boldogulnak a felelősségvállalással, vagy mindig 
bűnbakot keresnek. De végül is a tanácsadó 
így több felelősséget vállal föl, mint maguk az 
érintettek. 

4.  A felelősség eltolása az ügyfél irányába, az 
előző ponttal éppen ellentétes előjelű kapcsolati 
minta. Ez akkor történik, amikor a tanácsadó 
feltétel nélkül követi a megbízó elgondolásait: 
„Azt fogom tenni, amit Ön mond.” Vagy, saját 
lépéseit folyton az ügyfél jóváhagyására bocsátva 
igyekszik a felelősség súlyától szabadulni. 
Hasonló a helyzet, amikor a szervezeti tradíciókat 
a tanácsadó is tabu témának tekinti. A kialakult 
szokások újrafogalmazása nélkül nehezen 
képzelhető el a szervezet változása.

5. Nagyon szoros egymásrautaltság jön létre 
egy olyan emocionális alkuban, amelyben 
a tanácsadó távol tartja a megbízótól az 
elégedetlen középvezetőket, amiért cserébe 
megkapja a megbízást. Ilyen típusú kapcsolatra 
utalhat, amikor egy tréning, workshop, 

coaching egyetlen eredménye a ventilálás, 
vagy a tanácsadás soha nem ér véget, mert 
mindig találnak ürügyet a folytatásra, esetleg 
tanácsadóként az érintetteknek valamiért nehéz 
nyitott és konstruktív visszajelzést adni.

Konstruktív és autonóm megállapodás a fenti 
példában nehezen képzelhető el a két vezetői szint 
közti kapcsolat tisztázása és javítása nélkül. Ez a 
megbízó kezdeti problémameghatározásának [„baj 
van a középvezetőkkel”] átdefiniálását igényli [„én 
sem kívülálló vagyok a történetben”]. Az előzetes 
elképzelésekhez képest így a diagnosztikus és 
reflektív szempontok nagyobb szerephez jutnak a 
fejlesztési folyamatban. A megbízó cserébe nagyobb 
rálátást kaphat elgondolása következményeire 
[beleértve a költségeket is], és kritikusan 
megvizsgálhatja a tanácsadói kompetenciát. 

A TA hagyományosan az emberi tényező felől közelít 
a szervezetekhez1. Pszichológiai háttere mélységet 
és etikát biztosít a munkához, az erőteljes modellek 
és nyelvezet pedig gyorsan kifejezhetővé teszik az 
ügyfél valóságát. Újabban egyre fontosabb aspektus 
a TA rendszerszemléletű megközelítése, ahogyan az 
emberek és csoportok működését a kapcsolatok, és 
a kontextus kölcsönhatásaival magyarázza. Ráadásul 
a TA számos modellje képes a belső folyamatok és 
a külső történések integrálására, így a sok rejtett 
elemből szövődő szervezeti kultúra és szervezeti 
változás leírására. 

1  Bővebben a TA szervezeti alkalmazásáról:  
www.szervezetiTA.hu

Ahogy Zuboly, a takács lelkesen elvállalná az oroszlán szerepét is a Szentivánéji 
álomban, úgy a tanácsadók is szívesen rámozdulnak a „trendi” fejlesztői 
szerepekre és módszerekre. Ügyfél oldalon persze könnyű beleszeretni egy 
kecsegtető újdonságba: a tündérkirálynő a szamárfejű Zubolyt először angyali 
szépségnek látja. De a szerelem a fejlesztői szakmában rossz tanácsadó, mert a 
távolságtartás hiánya azzal járhat, hogy a munkakapcsolat eltávolodik a céljától. 

„ ide NeKeM a z OrOSzl áNT iS!”
Hogyan stabilizálhatja a tanácsadó jelenléte a kliens problémáját?

aNTal SáNdOr 
[Antares  Csopor t]

Már az első momentumban nagyon sok minden kódolva van, és a későbbi együttműködés 
mikéntje már ott eldől, hogy a szervezetfejlesztő milyen módon kerül meghívásra a 
szervezetbe. A „Felnőtt-Felnőtt” én-állapotok találkozása segíti leghatékonyabban a 
problémamegoldó működést, de mivel egy kapcsolatban folyamatos, és dinamikus változás 
zajlik, nem lehetünk biztosak abban, hogy ha az első szerződéskötés ennek megfelelően alakul, 
az a teljes folyamatra vonatkozóan garantálja a szervezetfejlesztő „biztonságát”. 

[Németh Bernadett, résztvevő]
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Miért érdemes foglalkozni az ellenállásokkal 
fejlesztői helyzetekben? Azért, mert azok azt jelzik, 
hogy van energia az egyénben vagy a csoportban. 
Ezt az energiát akkor tudjuk fejlesztőként jól 
használni, ha elismerjük a létét [azt is, ha segít, azt 
is, ha gátol], tükröt tartva ezzel saját viselkedési 
mintázataikra [pl. a megérintő kérdésekre 
viccelődéssel reagálnak, nehéz kérdéseknél 
más téma felé terelnek, hosszú csönd van, kifelé 
mutogatás indul, tagadják a személyes érintettséget]. 

Az ellenállás tehát egy olyan jelenség, amit 
támogatni és nem legyőzni érdemes. A Gestalt 
megközelítés szerint ellenállási mechanizmusaink 
[érzéketlenítés, benyelés, visszahajlítás, projekció, 
kitérés, sodródás] leggyakrabban akkor kapcsolnak 
be, amikor nem vagyunk még készek arra, hogy 
kontaktusba kerüljünk környezetünkkel [valamivel 
vagy, valakivel]. Így az általunk működtetett, erre a 
tapasztalásra szánt energiáink nagy része elakad, 
és megakadályozza, hogy új energiákat nyissunk 
másfelé, vagy elkezdjünk valami mást. Olyan ez, mint 

amikor egy számítógép operációs rendszerében 
több program fut a háttérben, és épp ezért lelassítja 
a rendszer működését. Ennek egy részét az adott 
pillanatban élhetjük meg frusztráltan úgy, hogy 
valami nem történt meg, aminek meg kellett volna 
történnie, de lehet az a jó érzésünk is, hogy előttünk 
van még valami izgalmas, amivel dolgunk van, ami 
valódi tanulást, változást hoz.

Nézzünk meg egy konkrét példát: mi történik 
akkor, ha valami újat tanulunk. Kíváncsi leszek 
valami új dologra, és ki akarom próbálni, meg 
akarom érteni, tehát valamilyen módon kontaktusba 
szeretnék vele kerülni. Ez a vágy vihet engem előre, 
de közben jó, ha tudom, hogy ott dolgozik bennem 
a múlt, hogy korábbi ilyen helyzetekben milyen 
élmények [esetleg kudarcok] értek, illetve ott van 
bennem mindaz a tudás, amit eddig szintetizáltam 
magamban. Lehet, hogy az új dolog, ami hív, 
kíváncsivá tesz [mondjuk egy új szakmai elmélet, 
vagy egy változási folyamat] tartalmaz valami olyat, 
ami ellentétes mindazzal, amit eddig gondoltam. 

Ebben a pillanatban máris ott van bennem az 
ellenállás, hiszen az integrálás átír, átírhat valamit 
az eddigiekből. Hogy milyen mértékű az ellenállás 
és mennyire vagyok tudatos a felbukkanásával 
kapcsolatban, az persze különbözhet, de az 
ellenállás ott van. Mindig ott van, és támogat engem 
abban, hogy befogadható mértékűvé váljon a világ. 

Vezetőfejlesztésben sokszor találkozunk 
például azzal a hiedelemmel, hogy egy jó vezető 
mindig tudja mi a megoldás. Amikor a coaching 
gyakorlatát tanítjuk, akkor a vezetők találkoznak 
egy új elvárással, ami szerint a vezetőnek nem 
kell mindig tudnia, hogy mi a megoldás, de tudnia 
kell a másikat a megoldáshoz eljuttatni. Ez a két 
dolog első pillanatban egymásnak ellentmond, 
vagyis ellenállást szül. A dolgunk trénerként nem 
az, hogy meggyőzzük rögtön a vezetőket a kettő 
összeegyeztethetőségéről, hanem, hogy időt 
adjunk a befogadásra, és arra, hogy ki-ki magában 
megtalálja, hogy a két különböző mondást hogyan 
tudja harmóniába hozni.

Ahogy az előbbi példa is mutatja, az ellenállások 
nemcsak megakadályozzák, hogy kontaktusba 
kerüljek, hanem hozzá is segítenek, ezért hívhatjuk 
őket úgy is, hogy a „kapcsolatba kerülés stílusai” 
[engagement styles]. 

HOgyaN TáMOgaTNaK eNgeM a 
KaPCSOlaTBa KerülÉSBeN?

Forrás: Rainey, M. A. & Stratford, C. [2001]. Reframing resistance 

to change: A Gestalt perspective. In G. Bergmann & G. Meurer 

[Eds.], Best Patterns—Erfolgsmuster für Zukunftsfahiges 

Management [pp. 327–336]. Neuwied, Germany: Hermann 

Luchterhand Verlag.

Az ellenállási mechanizmusokat tehát lehet úgy 
értelmezni, mint a környezettel való kontaktusba 
kerülés segítő formáit. Abban segítenek, hogy az 
egyén a számára megfelelő távolságban legyen, 
pl.: segíthet számára az Érzéketlenítés abban, 
hogy az információkat befogadható mértékűvé 
alakítja, de ha sokáig benne marad ebben az 
állapotban, akkor elveszíti a környezet érzékelését. 
Ezzel ellentétben pl. a Sodródás igazán élvezetes, 
katartikus „együtt” pillanatokat hozhat, de egy idő 
után az egyén elveszíti önmaga érzékelését, és már 
nem tudja, hogy egy adott dolgot azért szeret, mert 
ő szereti, vagy, mert a másik ember. Az ellenállási 
mechanizmusokkal tehát szabályozni tudjuk, hogy 
épp mennyire közel vagy távol szeretnénk lenni 
a környezetünkhöz. Ideális távolság nincs, az a 
jó, ha egy oda-vissza tánc alakul ki az egyén és a 
környezete között. 

Érdemes tehát megállni, ha ellenállást 
tapasztalunk, és nem rögtön meggyőzésbe fogni, 
mert az ellenállás utat mutat abban, amire a 
másiknak valójában szüksége van.

Amikor egy fejlesztői helyzetben megjelenünk, már a megjelenésünkkel más 
dinamikát hozunk létre. Sokszor pusztán a felbukkanásunk is ellenállást 
generál. A Gestalt megközelítés az egyéni és szervezeti ellenállást hatalmas 
energiaforrásnak látja, amellyel fejlesztőként érdemes tudatosan bánni. Ilyenkor 
különösen fontos, hogy tudatában legyünk annak, ami velünk történik, és nagy 
figyelemmel kövessük a másikban zajló folyamatot.

elleNáll Sz vagy elleNállNaK? 
egyéni és szervezeti ellenállások a tanácsadói 

intervencióban a gestalt megközelítés szerint

jóK ay riTa 
[független  szer vezet-

fej lesz tési  tanácsadó]

gere-jaKó MeliNda 
[OD Par tner  | 

szer vezet fej lesz tési  tanácsadó]

Mit jelent az ellenállás a tanulással, 
változással szemben, miként tudjuk 
meghatározni, és hogyan tekintünk rá: 
ellenségként, barátként, vagy a változási 
ciklus olyan természetes velejárójaként, 
kísérőjeként, ami lehetőségeket és 
kockázatokat is hordoz. Amikor a környezet 
változik –márpedig a fejlesztői helyzet szinte 
mindig változási helyzet is –, a kérdés az, hogy 
fel vagyunk-e készülve erre a változásra? 
Be tudjuk-e fogadni az új ingereket, vagy 
igyekszünk kizárni azokat, az érzéketlenítés 
mechanizmusával?

[[Szabó Zsolt, résztvevő]
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jussanak. A résztvevőkön múlik, hogy ki mennyit 
tanul. A tréner szerepe a kezdeti fázisban passzív 
[aktív figyelmet és jelenlétet jelent], ami ahhoz 
vezet, hogy a résztvevők elbizonytalanodnak. Azt 
kérdezhetik pl.:  „Mi van most?”, „A tréner miért nem 
mond semmit?” Ilyenkor a résztvevők közül valaki 
pl.– azért mert nem bírja a csöndet, a semmittevést, 
vagy, mert valamilyen célt követ, és azt akarja 
megvalósítani – tevékenységet kezdeményez. Ezzel 
elindítja a kezdetleges csoportdinamikai folyamatot, 
ami a viharzás [szerep kialakulás – storming] 
irányába megy. A résztvevőkben a történtekért való 
felelősségérzet felébred. Ha valaki azáltal, hogy a 
tréner „nem csinál semmit”, túl nagy frusztráltságot 
él meg, előfordulhat, hogy nyíltan szembeszegül 
a trénerrel, hibáztatja őt, vagy a passzív ellenálló 
szerepét veszi fel. Általában egy csoporttag 
kezdeményezésére egy másik is aktívvá válik. Lehet, 
hogy együttműködik vele, támogatja az ötletgazdát, 
talán azonnal meg is akarja valósítani az ötletet, vagy 
rivalizál a vezetői szerepért, akár azzal, hogy egy 
újabb ötlettel áll elő.  A tréner akkor interveniál, ha a 
folyamat nem a fejlődés irányába halad, mert pl. túl 
erős a rivalizálás, és ez megakasztja az előrelépést. 
Ezt különbözőképpen teheti: az egyén szintjén pl. 
„Hogyan hat rád a másik mondandója?” vagy „Mi a 
szándékod ezzel?”; és a csoport szintjén: pl. „Kivel 
rivalizálnál még?” vagy „Hogyan élitek meg az itt 
tapasztalt jelenséget?”. A tréner rövid közbelépése 
után ismét teret ad a résztvevőknek.

A fentebb vázolt tréningcsoport-jelenségek 
a vállalati életben is jól ismertek, pl. két vezető 
rivalizál egymással, amely megfagyasztja a légkört, 
elakad az együttműködés, vagy amikor egy projekt 
vezetőjét kérdőjelezik meg, és ki ne ismerné a 
folyosói pletykálkodást, ami a konfliktusmegoldás 
helyett történik. Ezek megoldásához egy vezetőnek 
magas érzelmi, szociális és csoportdinamikai 
kompetenciákra van szüksége. 

az iTT ÉS MOSTBaN TörTÉNő 
viSSzajelzÉSeK ereje

A tréneri visszajelzés [konfrontatív, vagy 
támogató] segíti elő a tanulási és csoportdinamikai 
folyamatot. Az alacsonyan strukturált 
T-csoport, vagyis a csoportdinamikai módszer 
hatásmechanizmusa a megszokott viselkedési 
formák elbizonytalanításában és az itt és mostban 
történő visszajelzésekben rejlik. Más módszerekben 
is alkalmazzák a visszajelzéseket, ám ilyen 
intenzitással egyik sem él ezen eszköz adta 
lehetőséggel. 

Az itt és mostban történő visszajelzések ereje 
abban áll, hogy a résztvevők egymásnak őszinte 
feedbacket adnak a konkrét viselkedésre abban 
a pillanatban, – tehát nem 10 perc, vagy egy óra 
múlva – amikor a zavar keletkezik. [feddback in 
action] A tréner abban segít, hogy a visszajelzés 
üzenete úgy menjen át a másik félhez, hogy 

a kapcsolat tisztázódjon, minősége javuljon, 
és ne romboló hatású legyen, mint ahogy az a 
hétköznapokban gyakran előfordul. Így alakulhat ki 
a személyes és konstruktív visszajelzési kultúra. 
Az ilyen visszajelzés nagyon erős tükörtartás, ami 
általában viselkedésmódosításra ösztönöz, és az 
egész csoport addigi dinamikáját megváltoztatja, 
valamint a történés új irányt vehet. Ha megtanulják 
a résztvevők kifejezni érzéseiket, és hajlandóak 
visszajelzést adni másoknak, azzal felelősséget 
vállalnak saját érzéseikért és az általuk is 
befolyásolható történésekért. 

A vállalatokban dolgozók jelentős része “kiéhezett” 
a visszajelzésre, ha mégis kap, az, nagyon sokszor, 
negatív hangvételű, és semmi esetre sem ösztönzőleg 
hat. A vezető egyik félelme a magányosság és a 
motiválás, amelyekre kiváló megoldást nyújt a 
személyes visszajelzés. Ennek elengedhetetlen része, 
amikor a vezető kifejezi saját érzését is a ténnyel, 
viselkedéssel kapcsolatban. Az érzés kifejezésével 
a személyes kapcsolat erősödik, és csak ennek van 
pozitív viselkedésbefolyásoló ereje. 

HOl leHeT MiNdeNNeK 
HaSzNa MaNaPSág?

A vállalatokban egyre fontosabb az „önjáró 
- önszerveződő” attitűd, amely nem csak az 
egyénekre, hanem a teamekre is érvényes. Ezt 
az önjáróságot, önszervező magatartást lehet 
„visszatanulni” és tréningezni az alacsonyan 
strukturált tréning módszerrel. 

A módszer egyik lényeges eleme, az egyént 
korán kimozdítani a komfortzónájából, amely 
által kénytelen önszervezővé válni, tenni valamit 
azért, hogy újra komfortosan érezhesse magát. 
Lehetőséget kap arra, hogy a régi viselkedés- és 
kommunikációs minták helyett újat tanuljon, és 
azokat begyakorolhassa. Ezt a tanulást a tréner 
azzal a sajátságos tréneri tartással segíti elő, amely 
tőle is a feszültségek elviselését kívánja meg, amikor 
a tárgyi szinten való „intézkedés” helyett a személyes 
és kölcsönhatás szinten támogat. 

Ugyanez a magatartásforma érvényes lehet a 
vállalatokban keletkező feszültségek kezelésére 
is, ahol a tárgyi változtatások mellett a kapcsolati 
és személyes szinthez is hozzá mernek nyúlni. Pl.: 
ha egy teamben sok a konfliktus, akkor azt nem 
térbeli átrendezéssel, félnapos csapatépítéssel, 
vagy elbocsátással oldják meg, hanem a felszín 
alatti viszonyszintet - konfliktust rendezik. Ehhez 
a vezetőknek tudni kell elviselni és  kezelni a 
feszültségeket, konfliktusokat. Ezeket nem lehet 
mindig strukturálással megoldani. 

A módszer alkalmazásának eredményeként 
növekszik az egyén motiváltsága, a tetteiért való 
felelősségvállalása, és saját eredményein túl mindez 
nagyban hozzájárul környezetének fejlődéséhez is.

Ebben a rövid cikkben pillantást vetünk a csoportdinamika és a csoporttagok 
kölcsönhatásának összefüggésére, valamint arra, hogy a felelősséget hogyan 
lehet előmozdítani egy csoportban a csoportdinamikai módszerrel [azaz 
alacsonyan strukturált T-csoport]. Valamint arra, hogy ezzel a módszerrel 
hogyan lehet a vállalatoknál az egyén és teamek esetén a felelősségvállalást, 
önállóságot növelni. 

W ie SNer ediNa
[In  Dynamics  |  coach,  tréner]

SNír PÉ Ter 
[In  Dynamics  |  szer vezet-

fej lesz tési  tanácsadó]

CSOPOrTdiNaMiK a
a személyes felelősség előmozdítása 

és az egyének kölcsönhatása

A felnőttképzésben, a tréningeken a résztvevők 
ahhoz szoktak, hogy az oktató a tudást átadja. Nincs 
ebben semmi különös, hiszen a képzési rendszerünk 
lényegében erre épül. Az alap- és felsőfokon a 
tanár leadja az anyagot, a diák dolga levizsgázni 
hallottakból. Felelőssége csak a visszaadásra 
terjed, de nem a kognitív tudás alkalmazhatóságára. 
Ezzel szemben a tapasztalati alapú tudás azonnal 
alkalmazható. Ennek egyik képviselője Kurt Lewin, 
akinek a nevéhez fűződik az akciókutatás és a 
T-csoport irányzat kialakulása. 

CSOPOrTdiNaMiKai MódSzer, avagy az 
alaCSONyaN STruKTurálT T-CSOPOrT

A T-csoport az USA-ban két irányba fejlődött 
tovább. Az egyik irányzat a strukturált gyakorlatok 
irányába mozdult el – ez terjedt el Magyarországon 

is –, a másik, az alacsonyan strukturált [nagyon 
kevés gyakorlattal], főleg Európában, a német 
nyelvterületen vetett lábat, [az utóbbi években 
Magyarországon is egyre ismertebbé válik]. 

A továbbiakban az általam képviselt alacsonyan 
strukturált irányzatról adok rövid betekintést.

Hogy is néz ki egy alacsony struktúrájú 
T-csoport? Az alacsony strukturáltság azt jelenti, 
hogy az időkeretek erősen strukturáltak, ám, az 
azon belüli történés meghatározása a résztvevők 
felelőssége. Jellemző rá, hogy szinte semmi vagy 
kevés strukturált gyakorlatot alkalmaz a tréning 
design során.

Egy adott témában meghirdetett alacsony 
struktúrájú workshop, tréning esetén a tréner 
nem „szokásos” módon aktív alakítója a 
csoporttörténéseknek, így segíti elő, hogy a 
résztvevők minél több tapasztalati tudáshoz 
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A „Túloldalról” tréning során a résztvevők a Kolb-i 
tanulási kör útját bejárva megtapasztalják és 
megélik, hogy:
•	 mindannyiunknak vannak olyan gyengeségei, 

„fogyatékosságai”, melyek miatt segítségre 
szorulunk,

•	 a fogyatékos emberek gyakran éppolyan jól – ha 
nem jobban – tudnak segítséget nyújtani egy-egy 
adott helyzetben, mint azok, akik nem tekinthetők 
sérültnek,

•	 a segítségnyújtás sokkal összetettebb és 
többtényezős helyzet, mint csupán a jó szándék 
és annak elfogadása,

•	 erre az újfajta szemléletre nagy szükség 
van, és terjesztéséért saját környezetünkben 
mindannyian tudunk tenni.

Az érzékenyítő tréning eszköztárában elsősorban 
bekötött szemmel folyó érzékelési és szituációs 
gyakorlatokat találunk, melyek témái a segítés 
és segítettség nehézségei, etikája, a segítség 
kérésének, adásának, elfogadásának és 
visszautasításának kérdésköre. A résztvevők 
átélhetik a segítő és a segített szerepeit, 
megtapasztalhatják ugyanazt a helyzetet mindkét 
oldalról. Az érzékelést próbára tevő gyakorlatok 
rávilágítanak arra, hogy a látás hiányában egyéb 
érzékszerveink és az általuk felvett információk 
segítenek bennünket a mindennapos nehézségek 
leküzdésében. A gyakorlatok feldolgozásához 
a szupervízió módszerét hívjuk segítségül, így 
egy egyszerűnek tűnő, akár játékos helyzet 
feldolgozása során is mély, a fogyatékossággal 
kapcsolatos viszonyulásokon is túlmutató önismereti 
kérdésekhez juthatunk el.

A „Túloldalról” tréninget vezető látássérült-látó 
trénerpáros szerepe nem csupán a két „oldal” 
folyamatos megjelenítése az egymásra adott 
reflexiók és a különböző szempontok képviselete 
által. Jelenlétükkel és közös munkájukkal, melyben 
minél kiegyensúlyozottabb munkamegosztásra 
törekednek, az együttes tevékenykedés, a kölcsönös 
segítségnyújtás szimbólumát jelentik, és ebben 
példát is nyújtanak a csoport számára. Minden 
tréning során maguk a trénerek is tanulnak a 
csoporttól és egymástól is. Ez olyan tanulás, 
amelyből sosem lehet elég, amely mindig újabb és 
újabb szempontokkal gazdagít mindannyiunkat.

A „Túloldalról” érzékenyítő tréninget a fejlesztésben 
és a megvalósításban is részt vevő, látássérült 
szakembereket is alkalmazó Vakok és Gyengénlátók 
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete 
[VGYKE] 2010-ben akkreditáltatta, jelenleg pedig 
készülőben vannak a pedagógusok és a szociális 
szakemberek számára kreditpontot adó, speciális 
változatok. A tréningben alkalmazott szemlélet 
tetten érhető a VGYKE működésében és a látássérült 
emberek képviseletében tett nyilatkozatainkban, 
emellett pedig más szemléletformáló programokat 
is folytatunk hasonló szemléleti keretben, más 
közegben és eltérő célcsoportok részére. A 
„Túloldalról” érzékenyítő tréning szemléleti alapjai az 
elmúlt években más szervezetek által megvalósított 
érzékenyítő tréningekbe is integrálódtak, ezzel 
párhuzamosan kialakultak a trénerséghez 
kapcsolódó követelmények, melyeket a látássérült 
és látó trénereknek egyaránt teljesíteniük kell.

Tréningünket elsősorban olyan szervezetek 
vezetőinek és munkatársainak ajánljuk, 
ahol együtt dolgoznak ép és fogyatékos 
személyek. Programunkat kiemelten ajánljuk 
HR szakembereknek, ügyfélszolgálatosoknak, 
pedagógusoknak, valamint egészségügyi és szociális 
szakembereknek. Ugyanakkor tapasztalataink 
szerint a tréning olyan helyzetekben is hatásos lehet, 
amikor a fogyatékosság témája kevésbé konkrétan 
van jelen, hiszen az együttműködéssel, a segítéssel 
és az egymástól különböző nézőpontokkal és 
megélésekkel való foglalkozás életünk szinte minden 
területén releváns önismereti fejlődést hozhat.

Hiszünk abban, hogy az „érzékenyítés” korunk 
trendje, feladata, amire egyszer majd nem lesz 
szükség, mint ahogy Svédországban is visszavonták 
a 70-es években hozott akadálymentesítési törvényt, 
mert már semmi értelme nem volt, hiszen az 
egyenlő hozzáférés követelménye teljesen beépült 
a mindennapokba. De addig is szükség van arra, 
hogy a fogyatékos emberek kezdeményezzék, 
és proaktívan elősegítsék a szemléletváltást az 
oktatás, az egészségügy, a közigazgatás és az egyéb 
szolgáltatások területén egyaránt. Érzékenyítő 
tréningünk, reményeink szerint, tartós eredményt 
hoz majd ebben a folyamatban.

dr.  rÉPá SSy Helga 
[F low Csopor t]

NÉMe TH OrSOlya
[Vakok és 

Gyengénlátók  KE]

Még újszerűen, szokatlanul cseng, de már egyre gyakrabban használt kifejezés 
az „érzékenyítés” és az „érzékenyítő tréning”. Ezen újnak is tekinthető fogalom 
használói érzékenység alatt általában a nyitottság, támogató attitűd, empátia 
és pozitív megnyilvánulások sajátos elegyének tekinthető viszonyulási módot 
értenek, mely ideális esetben elsősorban a valamilyen ok miatt társadalmilag 
kirekesztett csoportokra irányul. Az érzékenyítés pedig az a tevékenység, mellyel 
hitünk szerint elérhetjük, hogy ez a viszonyulás minél többek saját, természetes 
viselkedésmódja legyen.

„TúlOldalról” – 
ÉrzÉKeNyíTő TrÉNiNg

Még a magukat elkötelezetten érzékenynek tartó 
embereknek is gyakran inkább csak fantáziáik, 
mintsem tapasztalataik vannak arról, hogy a 
fogyatékos emberek milyen módon és miben 
igényelnek segítséget. A XXI. században eközben 
egyre inkább elvárás, hogy egy magát modernnek, 
nyitottnak, a sokszínűséget kezelni tudónak tartó 
szervezet biztosítson a fogyatékos emberek számára 
is hozzáférhető, befogadó környezetet, legyenek az 
érintettek akár ügyfeleik, akár munkatársaik. Egyre 
többen megértik és elhiszik, hogy a fogyatékos 
emberekkel való kapcsolatteremtéshez nem 
kell gyógypedagógusnak vagy egészségügyi 
szakszemélyzetnek lenni, ugyanakkor az ilyen 
kezdeményezések, többnyire mindkét fél részéről, 
bizonytalansággal, nem tudatos félelmekkel, 
vélekedésekkel nehezítettek. Minden, az utóbbi 
évtizedekben tapasztalható jó szándék és társadalmi 
nyitás ellenére még mindig gyakran igaz, hogy a 
fogyatékos embereket túlvédő háló veszi körül, 
mely szélsőséges esetben még saját képességeik 

felismerésében és fejlesztésében is akadályozhatja 
őket. Nem csoda, hogy a többség nem is gondolná, 
hogy egy fogyatékos ember is képes egy adott 
helyzetben kompetensen és önállóan cselekedni, 
dönteni, netán még segítséget is nyújtani másoknak.

A „Túloldalról” érzékenyítő tréning létrejöttéhez 
„csak” arra volt szükség, hogy a fejlesztők 
felismerjék, hogy az érzékenység nem attól jön 
létre, ha beszélünk a fogyatékosságról, hanem 
úgy alakul ki és erősödik meg, ha találkozunk és 
– épek és fogyatékosok – egymásról személyes 
tapasztalatokat szerzünk. Elengedhetetlen, de 
legalábbis sok félreértést és feszültséget felold, ha 
kölcsönösen szerzett tapasztalatainkat képesek 
vagyunk megbeszélni, egymás reakcióit megérteni 
és a sajátjainkat tudatosítani. Az érzékenyítő tréning 
mindezekre teret, időt és alkalmat ad.

Egy dolgot mindenképpen meg kell látnunk: az, hogy 
éppen ki áll a „túloldalon”, csupán nézőpont kérdése!
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A mese, mint műfaj mindenkinek az életében 
megjelenik valamikor. Mélyen él az egyének 
érzelemvilágában, és ott van a különböző szintű 
közösségek kultúrájának mélyrétegeiben is. A 
népmesékben olyan archetípusok és archeszituációk 
[ősképek és őstörténetek] jelennek meg, amit az 
emberek a világ minden táján értenek. Ezek az ősi 
alakok, formák, képi sémák az egymástól legtávolabb 
élő népek mitológiájában ugyanúgy szerepelő 
motívumok. A világirodalom legszebb műmeséiben, 
még a mai modern mesékben is fölbukkannak 
archetipikus karakterek, ősi szimbólumok. Ezért 
alkalmas a mese arra, hogy önmagunkat és egymást 
is mélyebben megértsük általa.

Azt feltételeztük, hogy résztvevőink saját 
megelevenedő meséje és a mások meséi megértést 
hoznak. Összefüggéseket mutatnak meg személyes 
működésük, motivációik, a szakmai szerepeikben 
megélt sikereik és kudarcaik között, megmutatnak 
olyan részleteket, amelyek eddig rejtve voltak előttük. 

A mesék világába való megérkezést több 
elemmel támogattuk. A környezet kialakításával 
barátságos légkört teremtettünk. A program 
kezdetén azok kedvéért, akik akkor érzik 
biztonságban magukat, ha értik, mire megy ki a 
játék, rövid elméleti betekintést adtunk a mesékről. 
A saját mesék felé egy imaginációs gyakorlattal 
vezettük a résztvevőket. A belső képek alkotása 
közben felidézhették szakmai életük eseményeit, a 
látható, vagy a felszín alatt meghúzódó dilemmáikkal 
találkozhattak, és megszemlélhették mindezt a mese 
tükrében. Csodát láttunk, amikor az imaginációból 
„visszaérkeztek”: kipirult arcok, csillogó szemek, 
fénylő vagy éppen párás tekintetek, sóhajok, 
mosolyok – olyan szépek voltak mindannyian! 

A résztvevők ezt követően először 
kiscsoportokban dolgoztak: szívesen mondták el 
a saját meséjüket, és kíváncsisággal hallgatták 
egymást. Majd a plenáris munkában a mesék, és 
az általuk megszülető felismerések közkinccsé 
válhattak. A résztvevők egy playback színházi 
előadásban oszthatták meg egymással a mesékben 
felelevenített személyes érzéseiket, történeteiket. 

„A playback színház a színpadi improvizációra, 
valamint a társulat és a közönség együttműködésére 
épülő játék. A playback mint fogalom itt a szó szerinti 
„visszajátszásra” utal: valaki elmesél magáról valamit, 
például az aktuális érzését, hangulatát, egy személyes 
történetét, és a többiek megjelenítik, visszaadva 
számára annak lényegét. …

A közönségből spontán jelentkező nézők egymás 
után mesélnek: felidézik életük fontos mozzanatait a 
maguk és a többiek számára. Ezeket aztán a színészek 
minden előzetes megbeszélés nélkül, rögtönzéssel 
jelenítik meg a színpadon. 

A közönség soraiban ülő, egymás elmesélt 
élményeire és érzéseire figyelő emberek a színházi 
előadás során egyfajta együttes itt és most élményt 
élnek át. Mintha az egykori törzsi varázsszertartások 
mágikus hatása ismétlődne meg,…varázslat jön létre …”

Idézet a Pepita Playback Társulat és az Áttűnések 
Playback Színház ismertetőjéből

Résztvevőink éltek a lehetőséggel. A 
kiscsoportokban kialakult bizalommal teli légkör 
jól megalapozta mesélőkedvüket és bátorságukat. 
A közösen alkotott playback előadásban a 
felbukkant képekről és annak kapcsán megélt 
érzéseikről meséltek, majd nagyon hamar rátértek 
a történetekre. Megjelentek hősök, lovagok, 
szerencsét próbáló vándorok, bölcs öregasszony, 
varázsló, a jó és a mindent tudó tanácsadó. A mesék 
között érdekes kapcsolódások alakultak ki, az 
egész előadás valami spontán dramaturgia alapján 
megszülető szép ívű, közös alkotássá fejlődött.

A playback színház valóban hozta a varázslatot és 
az újszerű feldolgozás lehetőségét. A Pepita Társulat 
jól bánt a mesélők érzéseivel és történeteivel. Ez 
fontos, hiszen az emberek itt mélyen föltárulkoztak, 
látni engedték legbensőbb érzéseiket, félelmeiket, 
szorongásaikat, esendőségüket, gyarlóságukat. 
Amikor elkezdtek mesélni, még talán nem is 
gondolták, hogy mi minden kerül majd felszínre. 
Őszinték és bátrak voltak, megnézték és meglátták 
a megjelenítésekben kibontakozó jelentéseket. Nem 
könnyű meglátunk valami rejtettet önmagunkból, 
az élmény mélyen megérint érzelmileg, néha fáj is. 
Ha megmutatunk magunkból másoknak valamit, 
az néha a kiszolgáltatottság érzésével jár. Ha 
meglátjuk mások nehézségeit, az gyakran zavarba 
ejt bennünket. Ha mások történeteiben magunkra 
ismerünk, az ugyanolyan mélyen megérinthet 
bennünket is, mint a történet gazdáját. Ezért volt 
nagyon fontos, hogy a Pepita Társulat szeretettel 
és finom humorral dolgozta föl a meséket, nyíltan 
megmutatva, de megadva a mesélőknek és a 
közönségnek a tiszteletet, a méltóságot.

Úgy láttuk, sokak számára gátakat felszabadító 
erejű volt a program, de voltak néhányan, 
akiket valami leblokkolt. Nem tudjuk pontosan, 
hogy az hatott így rájuk, amire ráláttak, vagy a 
módszer szokatlansága volt számukra zavaró. 
Elképzelhetőnek tartjuk, hogy a sok jobb agyféltekés 
módszerelem nem mindenki számára komfortos. 
Bízunk abban, hogy senki nem sérült, hiszen semmi 
nem volt kötelező, mindenki maga szabályozta, 
hogy milyen mélységben dolgozik. Búcsúzáskor ki 
meghatottan, ki vidáman, de mindannyian érzelmi 
megérintettséggel és szeretettel búcsúztak 
egymástól és tőlünk. 

A „Meséim, történeteim, szerepeim…” című 
program megálmodásában, létrehozásában és 
levezetésében szerzett tapasztalatunk abban 
erősített meg bennünket, hogy érdemes új 
utakon elindulni, megéri szokatlan dolgokkal 
kísérletezni, olyan elemeket felhasználni a 
szervezetfejlesztésben, ami támogatja az önreflexiót, 
a mélyebb rétegeinkhez, a nem tudatos szintjeinkhez 
való közelebb jutást.

Köszönjük a lehetőséget, és köszönjük az élményt 
mindazoknak, akik játszottak velünk! 

Lágy fények, hívogató zene, puha párnák, a nap során összegyűlt plakátok 
otthonos rendetlensége. Hangszerekkel, színes leplekkel színpadot jelző  
játéktér, kis csapat fényes arcú ember – tanácsadók és színészek. Ez fogadta  
a résztvevőket a kupolateremben a szekcióprogramok után. 

„Me SÉiM,  Tör TÉNe TeiM,  SzerePeiM”

KiSSzőlőSi  Be a 
[szer vezet fej lesz tő, 

coach]

SárKözi  MárTi 
[Corporate  Values  |

Junior  tanácsadó és  tréner]

Sü Töri  ági
[Beehive  |  tréner-tanácsadó]

NÉMe TH gergely
[Corporate  Values]

A konferencia ívébe illeszkedve, az első nap lezárása 
és a következő nap megalapozása volt a cél. Hidat 
építeni a két nap témája között: A szervezetfejlesztés 
jelene, aktuális kihívásai, kifejtett hatása / a 
szervezetfejlesztés hatása szélesebb spektrumban/. 
Nagycsoport: mindenki itt van, aki részt vett az első 
napi programokon. 

Kihívást jelentő feladatra vállalkoztunk. Az 
összes résztvevőt [kb. 80 embert] személyesen 
akartuk megszólítani: személyes élményt nyújtson, 
és saját tanulsággal szolgáljon a másfél óra, 
amit együtt töltünk. A téma kapcsán [Tanácsadói 

szerepeink] résztvevőink elmélyülhessenek 
önmagukban, majd élményeikről és felfedezéseikről 
kisebb-nagyobb körökben beszélgethessenek 
egymással. Ebből építkezve benyomást 
szerezhessünk közösen a tipikus tanácsadói 
jellemzőkről, ha van ilyen egyáltalán.

Ismert technikák és szokványos lebonyolítás 
helyett új dolgot akartunk kipróbálni. Mi adhat 
élményt, mi adhat újat? Kerestük a kalandot. 
Nagyobb teret szántunk a jobb agyféltekés 
működésnek: így jutottunk el a mesékhez és a 
playback színházhoz. 
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A HelyiMÉrték Alapítvány missziója a nonprofit 
szektor fejlesztése, egy olyan közeg megteremtése 
a civil szervezetek számára, amelyben 
tevékenységüket minőségi módon tudják gyakorolni. 
Mindezt tematikus műhelyek szervezésével, 
szervezet- és vezetőfejlesztéssel, kutatással 
igyekszünk elérni.

Mikor 2 éve elkezdtük tervezni Fejlesztői 
Egypercesek – Kis történetek nagy változásokról 
című kötetünket, az a kérdés vezérelt minket, 
hogy hogyan lehetne elmesélni, megosztani 
másokkal azt a sok történetet és az azokban rejlő 
tudást, amelyek a szervezetfejlesztői szakmában 
összegyűltek – és mindezt olvasmányos formában 
előadni. A történetek, írások megszülettek 
és az izgalmas tapasztalatokkal új kérdések, 
feltételezések és távlatok nyíltak, amelyeknek egyik 
próbája – és sikere – az SzMT konferencián tartott 
műhelyünk lett. 

A 2011 májusán megjelent kötet elsősorban a 
nonprofit szektorban történt szervezetfejlesztési 
folyamatokra fókuszált, és az irodalmi 
alkotásokon kívül 10 fejlesztővel készült interjú 
és a hazai szervezetfejlesztés rövid története is 
kapott 1-1 fejezetet. A kötet elsődleges célja a 
szervezetfejlesztésről való információterjesztés volt, 
mivel munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, 
hogy a nonprofit szektorban még mindig nem egy 
bejáratott és közismert fogalomról és gyakorlatról 
van szó. Ahhoz, hogy új csoportok számára tegyük 
elérhetővé ezt a szolgáltatást, újabb kreatív ötlethez 
nyúltunk és egy olyan kötetet terveztünk, amely 
szórakoztató és olvasmányos, mégis informatív 
módon szól a szervezetfejlesztésről. 

Műhelyünk tárgya és saját élményt adó 
gyakorlata a kötetnek arra a szándékára épült, hogy 
azokat a belső változásokat, amelyek egy fejlesztési 
folyamat során történnek, annak szubjektivitásával, 

feltárjuk. Ezáltal elérhető lesz a személyes változás 
mélysége és minősége, amely pedig a szervezeti 
szinten történő valódi fejlődés alapja. A személyes 
változás nehezen elmesélhető és mérhető. Ennek 
feltárására lehet egy módszer az írás, a megélt 
események irodalmi formába öntése. 

Ez első lépésben egyszerűen a történetmesélést 
jelenti, azaz akár a fejlesztő, akár a résztvevő 
átgondolja, hogy mi történt, és ami történt, azt 
hogyan élte meg. A második lépés a formába öntés. 
Az egyszerű „az történt, hogy…” elbeszélésen túl 
még nagyobb kihívás megtalálni azt a metaforikus 
nyelvet, amely még jobban hozzásegít az átélt 
események reflexív feldolgozásához. Az esztétikai 
élményt is adó írás ereje kettős: egyrészt, a 
történet reflexivitásában rejlik, mikor a mögöttes 
gondolatok, motivációk, élmények is felszínre 
kerülnek. Másrészt, az írónak is hatalmas élményt 
adhat az elmélyült alkotás, és olyan új szempontokat 
és válaszlehetőségeket tárhat fel, amelyek sokat 
segíthetnek az őszinte értékelésben, továbblépésben, 
és így egy valós változás elérésében. 

A kreatív írás, mint tanácsadói, fejlesztői 
eszköz kellően rugalmasan alakítható a 
helyzetnek és céloknak megfelelően. Így nem csak 
eseményközpontú novellák születhetnek – ahogy 
az kötetünkben történt –, hanem már a műhelyen 
alkalmazott, gyorsan elkészíthető karakterrajz is, 
és ez energizálóan hatott. Továbbá megfigyelhető 
volt, hogy bizonyos kérdéseket érintve így könnyebb 
volt az írásról beszélgetni, csak közvetve faggatni a 
szerzőt, mint egyenesen neki feltenni a kérdéseket 
és így túl kiszolgáltatottá tenni a csoport előtt.

Azoknál, akiket eddig írásra „bírtunk”, 
változatos hatása volt ennek a módszernek: egy 
végső összegzés, a folyamat lezárása, az ügyfél 
problémájának megértése, egy homályos érzés 
megragadhatóvá tétele, ráébredés egy kérdés 
fontosságára, perspektívaváltás, esztétikai 
élmény és ebből fakadó büszkeség, kísérletezés a 
kreativitással, az író önmagával és/vagy a másikkal 
való kapcsolatának „sűrített” meghatározása. 

A konferencián tartott műhelyünk arra mutatott 
jó mintát, hogy hogyan válhat nagyon rövid idő alatt 
nagyon mély reflexió terévé a kreatív írás, és az itt 
született kísérleti alkalmazás továbbgondolásával 
rengeteg új irány tárult fel számunkra is. Ezek közül 
néhány a teljesség igénye nélkül: 

A kreatív írás, mint fejlesztői intervenciós eszköz: 
a fejlesztő/tanácsadó ír a folyamatról/kapcsolatról 
és tárja az ügyfél elé, ezzel egy új szintet nyitva a 
közös reflexióra és értelmezésre.

Visszajelző/értékelő/ajándékozó1eszköz, a 
fejlesztő-fejlesztett kapcsolatban kölcsönösen, de 
akár a szervezet vagy csoport munkatársai között.

A szervezeten belüli kapcsolatok elemzésének 
eszköze, létező művekből átvett vagy újonnan 
alkotott irodalmi karakterek segítségül hívása által.

Fontos volt látnunk, hogy az írás sűrítő hatása 
megerősíti az író cselekvőképességét is, hiszen 
a született alkotások által hozott lendület, szinte 
kivétel nélküli, azonnali lépések irányába mutatott, 
energizált. 

1  Utóbbira láthattunk egy példát is a konferencia záró 
plenárisán, köszönet érte.

Minden fejlesztési folyamat egy történet, amely a résztvevők, fejlesztők 
és fejlesztettek személyes és ritkán reflektált történeteiből áll össze. A 
csoportszinten megélt nagy narratíva mellett a szubjektív élmény éppoly 
fontos – ennek feltárására és „újrahasznosítására” tettünk kísérletet abban a 
kiadványban, amely a későbbiekben műhelyünket is inspirálta. A következőkben 
ennek a módszernek elméletét és gyakorlatát járjuk körbe röviden.

HOgyaN MONdjaM el NeKed, 
aMiT NeM leHeT?

a kreatív írás, mint szupervíziós eszköz használatának 

tapasztalatai és lehetőségei

MOlNár KriSz Ta 
[Hely iMÉr ték  Alapí t vány]

BiT Ter jaNK a 
[Hely iMÉr ték  Alapí t vány]

…együtt minden ahhoz, hogy se a hogyan, se a mit ne derülhessen ki, még véletlenül sem. 
És tudjátok mit? Kiderült. Nem csak a hogyan meg a mit, hanem a szívünk-lelkünk, a 
tanácsadói énképünk és önismeretünk naposabbik oldala is. Meg kiderült, hogy lehet kötetbe 
rendezni tanácsadók novelláit a nonprofit szervezetekben végzett fejlesztési élményekről, 
hogy lehet csókos száj és rombuszhal alakban verset írni arról, miért ne vállaljunk el 
egy szervezetfejlesztési projektet, s hogy egyáltalán: 62 oldalba belefér egy jókora darab 
irodalommá szublimált szakmaiság.”

[Suhai Gábor, résztvevő] 
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értékesítési tréninggel kultúrát lehet váltani? 

Modellünkben a tanácsadó első dolga, hogy a 
szervezet változás melletti elkötelezettségének 
mértékét felmérje, bármilyen is az – a változás 
„ügynöke” nem a tanácsadó, hanem a menedzsment. 
Második dolga, hogy az ügynökök kezébe azokat, és 
csak azokat az eszközöket adja, amelyek a valóban 
felvállalt változást valósítják meg. 

MiNdeNKi Maga alaTT…

Általános tapasztalatunk, hogy a munkatársak 
maguk alatt egy szinttel dolgoznak. Ahol ez 
nem így van, ott maguk mellett – más, azonos 
szervezeti szintű kolléga munkájába folynak 
bele. Azaz nem azok, akiknek látszanak. Ez 
az Ő munkáját, és a tanácsadói működést is 
megnehezíti. A forrás egyrészt történeti – kinevezték 
osztályvezető-helyettesnek, mert régóta dolgozik 
itt, de a többiekhez hasonlóan könyvel… Ugyan 
termelésvezető, de a műszaki problémákra ő 
talál elegáns megoldást. A forrás, másrészt a 
szervezeti, és leginkább a vezetői kommunikáció 
sporadikus jellegében keresendő. A mindenkinek 
nemcsak elérhető, de rendelkezésre álló [mert cc-
ben megkapja, kifüggesztik, megértekezik, stb.] 
információ szabad választást enged kinek-kinek 
azt az információt magáénak érezni, amitől még 

nem lóg ki a lóláb, és átengedni másoknak azokat, 
amikkel ő maga nem szívesen foglalkozik. A vezetők 
mindenféle adatokat kérnek a munkatársnál – ezzel 
sugallva, hogy bizony mindegyikhez köze van.

Amikor a szerepértelmezések ismeretlenek, a 
tanácsadó bármilyen beavatkozása kiszámíthatatlan 
fogadtatásra talál. Modellünkben a harmadik lépés, 
hogy azt tisztázzuk, ki kicsoda, és kinek látják 
mások. Amikor ezt a kettőt összhangba hozzuk, 
akkor lehet bármilyen beavatkozás lehetőségét 
mérlegelni…

MiÉrT NeM HaSzNálNaK
iTT KalOdáKaT?

A cégek folyamatos fejlődésének hosszú távú 
stratégiára és vízióra alapozott illúziója minősítő 
tanácsadói paradigmát hív életre – a „jó” és a 
„rossz” kategóriáit. Ebben a paradigmában jónak 
minősül minden, ami más szervezetben segített 
a változásban, és rossznak az, ami a kialakult 
problémákhoz vezetett. A jót bevezetjük, a rosszat 
eltüntetjük. 

Modellünkben nincs jó és rossz – szervezeti 
gyakorlat van, amit meg szeretnénk érteni, és 
legalábbis stabilizálni. Gyakorlatunkban ez egy 
Poirot-féle nyomozás – kis részletek, beszélgetések, 
nézelődés a gyárban, irodákban, dokumentumokban 

mindaddig, amíg össze nem áll a cég működésének 
a modellje. Amikor ez elkészül, akkor ismerünk rá 
arra, hogy miért is úgy történnek a dolgok, ahogy – 
akkor válik láthatóvá, hogy miért nem használnak 
kalodákat –, és, hogy mi a közösen elérendő 
eredménynek elfogadotthoz vezető leghatásosabb 
eszköz partnerünknél. Ez a modell lesz a közös 
munka alapja, mert ebből látszik, hova is tarthatunk, 
milyen célok érhetőek el. 

MiNT TaylOr…

A tömegtermelés a mozdulatokat szabványosította, 
hogy a költséghatékonyság maximálisan 
érvényesüljön. A változás melletti nagyfokú 
elkötelezettség a vezetői és támogató munka 
szabványosítását jelenti, hogy a munkatársak azt 
az üzleti hatást működtessék, amelyért a szervezet 
megfizeti őket. 

Ez a szabványosítás felszabadítja a 
problémamegoldó és fejlesztési kapacitásokat a 
szervezet középső és felső szintjein, a folyamatos 
szabványosítás szervezetbe vitele jelenti a tanuló 
szervezet megteremtését igazán.

MiNdeNKiNeK vaN…

üzleti hatása, és a saját szintjéről induló problémája. 
Tanácsadói modellünkben a következő lépés, hogy 
partnerünk jelenlegi működési modelljét összevetjük 
azzal a működési modellel, ami a saját piacán a 
leghatékonyabb. A két modell közötti különbséget 
hidaljuk át az üzleti hatások és probléma-szintek, 
fajták szervezeti kiosztásával. Ez a teljesítmény 
mérőszámainak az üzleti mérőszámokhoz igazítását 
jelenti valójában úgy, hogy minden munkakörben 

és munkahelyen azokat a mérőszámokat vezetjük 
be, amire annak a munkakörnek, ott, és akkor kell 
reagálnia. 

ÉS vÉgül laza MOzdulaTOKKal 
BefejezzüK a KÉPeT… [dOláK-Saly] 

Az eredmény egy tengely – a szervezet üzleti 
modellje teljesítmény mérőszámokban kifejezve. 
Ez egyrészt öndiagnosztizáló eszközként jelzi, ha 
az üzleti modellben változás áll be – másrészt 
fenntartja a munkatársak üzleti modellben 
játszott szerepét, bármerre forduljon is a piac. A 
letisztázott szervezeti elvárások nem követelnek 
sem gondolkodásbeli változást, sem azonosulást 
egy kívülről hozott szervezetfejlesztési rendszerrel. 
A letisztázott szervezeti szerepek leveszik a 
feleslegesen cipelt terheket, a felelősségek és 
hatáskörök időt rabló újra- és újratárgyalásának 
fárasztó kényszerét. A piaci elvárásokkal 
összhangban működő cég nem okoz magának 
problémákat a saját gondolkodásával – többé nem 
magában gondolkodik, hanem a piacával együtt az 
üzleti hatásában.

MáSKÉPP egyfOrMa [MÉrő l.]

A modell, saját jövője beépített: piaca fejlődésével, 
egyre fejlettebbé válik, alkalmazásról-alkalmazásra 
az eredeti hét eszköz további eszközökkel bővül. A 
piaci hullámvölgyekben állandósítva a munkatársak 
üzleti hatását, a folyamatosan javuló üzleti 
eredmények mellett, munkaerő-megtartó, fejlesztő 
döntéseket generál – az OD új útját megnyitva, hogy 
minél gyorsabban és szélesebb körben elterjedjen. 

A tanácsadó megoldja azokat a problémákat, amiket a szervezetek saját 
gondolkodásukkal okoznak maguknak [Einstein OD alkalmazása] –  
a megoldás: más gondolkodásra tanítani a szervezetet. Újonnan megtalált 
módszerünk „hozott anyagból” dolgozik: tanácsadóként belülről építkezve  
a saját gondolkodás marad, a problémákat hatékony működés váltja fel.  
A szervezetfejlesztés fejlesztéséről számolunk be. 

MáSiK TaNáCSadói MOdell 
Business impact Tool Set®

dr.  farK a S judiT 
[Sämling  Solut ion 

Consult ing  |  üzlet i 

par tner]

Mit megtudtam, a modell mögötti sajátos felfogás, hogy nem kompetenciákból vagy más  
a teljesítményt előrejelző eszközökből indulunk ki, hanem a dolgokon mintegy fordítva 
egyet, kiindulási pontunk az egyén által a szervezet életében létrehozott üzleti hatás.  
A prezentációt követően sokrétű elképzelésekkel gazdagabban, kavargó gondolatokkal  
a fejemben távoztam az előadásról

[Ács János,résztvevő]
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Ha a MeNedzSMeNT SzereTNe 
válTOzáST, fejlődÉST 

•	 a folyamatok gyorsaságában
•	 az együttműködések hatásosságában
•	 a projekt teamek hatékonyságában 
•	 az innovációban
•	 a változások végig vitelében,

vagy

•	 egy képet szeretne kapni arról, hogy a formális 
[hivatalos] működés és a kialakult, informális 
hálózat milyen kapcsolatban van egymással,

akkor, a Hálózatelemzés Alapú Szervezetfejlesztés 
[ONA- Organizational Network Analysis] lehet egy új 
módszer ehhez1.

Az ONA olyan rálátást biztosít, amelyet semmilyen 
más módszer nem képes. Új fogalmakat hozott és 
hoz létre, új összefüggéseket talált, valamint kutat 
a közösségek működéséről és a közösségekben 
működő emberről.

1 Olvasmányok a témában: Mark Buchanan: Nexus, avagy kicsi a 
világ, Typotex Kft. 2003. Malcolm Gladwell:Tipping Point: How little 
things can make a big difference, Back Bay Books, 2002. Barabási 
Albert-László: Behálózva, Helikon Kiadó Kft. 2011. Nicolas A. 
Cristakis, James H. Fowler: Kapcsolatok Hálójában, Typotex 
Kiadó, 2010. Rob Cross, Robert J. Thomas: Driving results through 
social networks: How top organizations leverage networks for 
performance and growth, Jossey-Bass, 2009

A szervezetek működése során a tagok egyre 
többet és eltérő módon kerülnek interakcióba 
egymással. A kollektív cselekvés, a közös fejlődés, az 
együttműködés módjainak az aránya folyamatosan 
változott, és mára a három alaptípusból [hálózatosan 
is értelmezhető alaptípusból] 
1. egymáshoz kapcsolódó munkalánc, workflow, 

futószalag – lánc
2. hierarchikusan kiosztott, de alapvetően önálló 

munkavégzés – csillag
3. egymással gyakori konzultatív interakció 

[problémamegoldó teamek] – klikk
a 3. gyakorisága jelentősen megnőtt. Ez 
leegyszerűsítve annyit jelent, hogy nőtt az 
interakciók időbeli gyakorisága, azaz frekvenciája, 
átlagosan nőtt az egyes ember kapcsolatainak 
a száma, valamint az interakciók dinamikája is 
erőteljesebb lett. Ezt leginkább az egy témára, egy 
interakcióra szánható idővel lehet leírni.

Másrészről kialakult s mind elméleti, mind 
tapasztalati tudással bíró módszertan jött létre 
[ONA], amely módot ad a szervezeti működések 
újszerű vizsgálatára, újszerű eredményekre vezetve.
Az Organizational Network Analysis megjelenése a 
szervezetfejlesztésben három szinten történik:
1. Egy szervezetdiagnosztikai „eszköz”, amely 

olyan jellegű változást jelent, mint a röntgen, 
vagy később a CT, MRI megjelenése az orvos 
diagnosztikában. Részletesebb és konkrétabb 
képet ad.

2. Szervezetfejlesztési módszertan abban az 
értelemben, hogy új fogalmakat, új szervezeti 
szerepeket azonosított és definiált, valamint új 
összefüggéseket kutat és ismert fel a szervezeti 
működés általános ismérvei és az ONA-ban 
leírható ismérvek között. [Pl.: stuctural-folds, 
mint a közösségi innováció hálózati helye, etc.]

3. Vezetési szemlélet [Extended Leadership]. 
A hatékony egyéni és hatékony szervezeti 
hálózat formálásának szemlélete és rendszere. 
Néhány alapelv: nem a sok, hanem a megfelelő 
kapcsolatok a fontosak, egyéni hálózat méretének 
jellege, hálózati szerepek és vezető kapcsolata 
ezekhez, etc.

Ennek bemutatására vegyünk három egyszerű 
anyagot: a grafitot, a gyémántot és egy viszonylag 
új anyagot, a fullerént [1985-ben fedezte fel Harold 
Kroto, Robert Curl és Richard Smalley]. Mindhárom 
rácsszerkezet pontosan ugyanazon atomokból, szén 
atomokból áll. A különbség nyilvánvaló, elsősorban 
értékben, használhatóságban [tulajdonságban]. S 
ennek a hátterében egyetlen tény áll, mégpedig az 
atomok kapcsolódási struktúrájának, vagyis a szén 
atomok hálózatának eltérő szerkezete. Hasonló igaz 
a humán struktúrákra is. 

Ha öt munkatársat egy lánc mentén kapcsolunk 
össze, akkor ők kiválóan megvalósíthatnak egy 
workflow-szerű működést, de problémamegoldásban 
rettentően alacsony hatékonyságúakká válnak. Az 
ideális konstrukció ez utóbbira az öt munkatárs 
klikkszerű –mindenki mindenkivel interakcióban 
van lehetőleg azonos időben – működése, de egy 
többelemű feladat megoldására a csillag hálózat 
látszik a leghatékonyabbnak. [Természetesen vannak 
további hálózati szempontok, amelyekkel finoman 
hangolhatunk egy működést.] A fent leírtakat több 
alkalommal vizsgáltuk, és a hatékonyságban mutatkozó 
eltérés meghaladta az 1/7 arányt, azaz hibásan 
választott hálózati struktúra több mint hétszer annyi időt 
kívánt ugyanabban a helyzetben.

Vagyis ha feltérképeztük a szervezet hálózatát, 
és megértettük a működési céljait, elgondolt módjait, 
akkor lehetőségünk lesz az elvárt működéshez 
ideális hálózat kialakítására. 

A szervezetfejlesztésben három szinten kell, 
érdemes gondolkodnunk. Egyén, csoport, szervezet 
[vagy nagyobb szervezeti egység].
•	 Az egyén szintjén az elfogadottság és a 

kapcsolatainak a jellemzői [számosságuk, 
erősségük, irányultságuk etc.] fontosak. Ezeket 
vizsgáljuk, és adunk tanácsot az optimalizálásra.

•	 A csoport szintjén a csoport struktúra, és a 
funkcióhoz való illesztés a vizsgálat tárgya, 

vagyis a szervezeti funkcióhoz leginkább illő, 
leghatékonyabb struktúra kialakítása a tanácsadó 
feladata.

•	 A szervezet szintjén, vagy nagyobb szervezeti 
csoport szintjén a kapcsoltsággal foglalkozunk. A 
különböző nagyobb egységek [vagy akár kisebb, 
de kiemelt jelentőségű pl.: board] egymáshoz 
való kapcsolódásait optimalizáljuk. [A fent említett 
fejlesztési területek átfogó leírása, meghaladja 
ennek az írásnak a lehetőségeit.]

Szakmai víziónkban a szervezetfejlesztési 
tanácsadás önálló területévé válik az ONA alapú 
tanácsadás. A vezetői működésben a leadership 
fogalma mellet elfogadottá válik az extended 
leadership, amely új vezetői ismereteket, tudást, 
és a képességek, adottságok olyan új, tudatosan 
alkalmazott csoportját jelenti, amely egy közösség 
kapcsolódásainak formálására teszi kiemelkedően 
alkalmassá az adott vezetőt. Pl.: Melyek azok a jelek, 
amelyek segítenek felismerni a hálózat struktúráját, 
dinamikáját, és hogyan lehetünk képesek ezeket 
tudatosan formálni?

Ebben a folyamatban egyre jobbá kell válnunk. 
Folyamatosan fejlesztjük a módszertant, s jelenleg a 
következő kérdések foglalkoztatnak:
•	 Mérési hibák csökkentése. 
•	 Melyek a legjobb kérdések? Mit kell tenni, hogy 

pontosan értsük a válaszokat? Ugyanarra a 
kérdésre szervezetenként eltérő lehet a jelentés. 
Hogyan lehet a válaszadás értékességét, 
valódiságát ellenőrizni?

•	 Eredmények közérthetősége.
•	 Mivel új fogalmakat és új jelentéseket vezetünk be 

egy szervezet életébe, kiemelt jelentősége van az 
egyszerűségnek, a könnyen érthetőségnek.

•	 Hálózati szemlélet hasznosítása a szervezetben.
•	 Kiken keresztül lehet leghamarabb ezt a 

szemléletet a szervezetben általánossá tenni? De 
egyáltalán kell-e általánossá tenni?

•	 „Fotó” helyett „Film”.
•	 Az ONA egy pillanatfelvételt készít, de 

folyamatában, dinamikájában milyen módon 
lehet a szervezetből információt nyerni? Az email 
vizsgálata egy lehetséges irány, de biztosak 
vagyunk benne, hogy nem elegendő.

Azt látjuk, hogy az ONA Tanácsadás egy értékes, 
izgalmas irány. Vannak ellenzői, akik leértékelik, 
s vannak túlzottan lelkesedők. A mi célunk 
hozzájárulni egy gyakorlatias, magas szintű tudást, 
tapasztalatot kívánó szervezetfejlesztési módszer 
meghonosításához.

A Társadalmi Tőke fogalma, a Társadalmi Hálózatelemzés [Social Network 
Analysis] vizsgálatának módszertana új gondolkodási keretet teremt a szervezeti 
működés vizsgálatában, fejlesztésében és magában a vezetési szemléletben.

Hálóz aTKuTaTáS

Nagy e Sz Ter 
[Gordio  Csopor t  |  junior  tanácsadó]

Sági  györgy 
[Gordio  Csopor t  |

ügy vezető]

A társadalmi tőkét a kapcsolatok számának és a bizalom szintjének emelésével növelhetjük. Ami 
szétveri a társadalmi tőkét, az a bizalom hiánya, vagy a túlzott kooperáció. A szerzőpáros több esetet és 
példát mutatott be saját gyakorlatából, ahol a hálózati szemlélet segítségével értek el hatékonyabb és 
boldogabb működést magyar szervezetekben. A hálózatkutatás eredményeit vezetési eszközként, vezetési 
szemléletként alkalmazó megközelítés neve extended leadership, vagy kiterjesztett vezetés.

[Szedlák Nóra, résztvevő]
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A szervezeti változásokból adódó strukturális 
átalakítást támogató feladatok mellett, az egységes 
vezetési kultúra és leadership működés kialakítására 
is módszereket és megoldásokat kerestünk 
2008-ban. Ezek a megoldások a kultúrafelmérés 
által meghatározott fókuszokra keresték a 
legoptimálisabb választ.

Az általunk választott megoldásokkal támogattuk az 
integrációs folyamatot: 

•	 Szélesebb kör számára vált ismertté a stratégia, 
a fő fókuszok teljes vállalatra és üzletágakra 
lebontva is transzparensen jelentek meg. 

•	 Nagyköveti rendszert vezettünk be a jobb és 
hatékonyabb kommunikáció érdekében. 

•	 Figyeltünk a vállalati felmérések bevezetésére és 
visszacsatolási, nyomon követési folyamataira.

•	 Egységes vezetőfejlesztést [felsővezetői és 
középvezetői fejlesztési programok] vezettünk be 
a „Számíthatsz rám!” felsővezetői és a „Vezető a 
változásban – Változás a vezetőben” középvezetői 
programmal. 

•	 Kiemelten foglalkoztunk a karriermenedzsment 
rendszerrel, elsőként vezettük be a Deutsche 
Telekom csoporton belül a vezetői és munkatársi 
közös értékelés rendszerét.

A felső vezetés fejlesztésében meg négy fókuszt 
határoztunk meg a 2008-as kultúrafelmérés 
eredményei alapján: 

1. Jövőképalkotó, vizionárius vezető
2. Eredményorientált vezető
3. Emberközpontú vezető
4. Inspiráló vezető

A csoportos coaching fejlesztési folyamatban 
lépésről-lépésre alakult ki a bizalom, az 
elköteleződés és a felsővezetők közötti networking 
hatása az üzleti folyamatokban. A program épített 
azokra az önismereti elemekre, amelyeket a 360-
as felméréssel, visszajelzések kialakításával 
és a tanulópárok működésével támogattunk. A 
résztvevők pontos képet kaptak egymás irányítási 
módszereiről, vezetői szerepfelfogásukról, 
vezetéssel kapcsolatos dilemmáikról. Kiemelten 
foglalkoztunk a döntéshozatali hatékonysággal, a 
kereszt-funkcionális együttműködés lehetőségeivel, 
közös normarendszer kialakításával.

A program hatására a felső vezetés két szintje 
között a távolság csökkent, az igazgatók konzultatív 
szerepben képesek támogatást nyújtani az MC 
számára. A leader típusú működés és az operatív 
irányítási funkciók egyre inkább szétválnak. A 
felelősségvállalás és a döntési szintek transzparens 
működtetése megjelent a folyamatainkban. 
A középvezetés esetében az egységes vezetői 
kultúra kialakítása, a fejlesztő vezetői működés 
támogatása és az empowerment szemlélet erősítése 
állt a középpontban 2008 –2011 között. 

2011-ben, a középvezetés fejlesztéseiben a kötelező 
programok helyett, az egyéni fókuszok, az egyéni 
felelősség került a középpontba. Így, egy sokkal 
tágabb teret biztosítunk a középvezetőink számára a 
szabad döntés, az egyéni és a szervezeti fejlesztési 
célok összehangolására. Jelentősen javult a 
programokkal való elégedettség, melynek oka az 
új módszerek, új megközelítések bevezetése [adott 
évi fókusztéma feldolgozása több módszertannal, 
változásmenedzsment folyamatokhoz kapcsolt 
fejlesztések indítása], és a testre szabás 
lehetőségének biztosítása. 

Jelenleg a középpontban a hatékony, energizált 
és versenyképes vállalat áll. További lépésként 
az egységes kultúra és közösség kialakításán 
dolgozunk felső- és középvezetés , szakmai irányítók 
és munkatársak fejlesztési és változásmenedzsment 
folyamataiban, legyen az bármilyen hosszabb távú 
vagy egyszeri intervenció.

A 2008-as integráció és szervezeti átalakítás támogatására elkezdtük a vállalat 
kultúraváltás folyamatának támogatását. A cél a „3 képernyős vállalati modell” 
támogatása volt. Ez a folyamat még nem fejeződött be, hiszen további lépésként 
az egy vállalat és a megerősített partnerség kerül a fókuszba a szervezeti 
szinergiák kiaknázása érdekében.

SOly Már dór a 
[Magyar  Telekom]

MaTávBól 
TeleKOM

Nehéz röviden összefoglalni egy másfél éves felsővezetői fejlesztőprogram menetét 
és tanulságait, különösen, ha a program a Magyar Telekom amúgy sem eseménytelen 
történetének legváltozékonyabb időszakát és a cég felsővezetői gárdájának [Top 50] 
életét érinti. S még nehezebb összefoglalni a projekt tanulságait, ha nem a szokásos laza 
kompetencia-bázisú fejlesztésről van szó, hanem az ország legnagyobb vállalati fúzióját 
kísérő szervezeti kultúra integrációjáról; arról, kell-e, lehet-e a folyamatosan változó piaci 
és technológiai környezetben olyan célt kitűzni ennek a Top 50-nek, melynek képviseletét 
mindannyian hitelesen fel tudják vállalni?” 

[Suhai Gábor, résztvevő]
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A szegedi Factory Creative Studio a közös munkánk 
kezdetén ünnepelte 10 éves fennállását, és az induló 
3 főről 40 fős szervezetté nőtte ki magát. A céget a 
szervezet alapítója és tulajdonosa vezette, és 10 év 
után ekkora méretnél jutottak oda, hogy felrajzoltak 
egy szervezeti ábrát, miközben már munkáikat 
javarészt amerikai nagy tv csatornák rendelték 
meg. Amikor elkezdtünk együtt dolgozni, éppen 
újabb 30 munkatárs felvételén ügyködtek. Ebben 
a szervezetben az elsődleges kihívás nem az volt, 
hogyan indítsuk el a változást, ki lesz a támogatója, ki 
lesz ellenálló. Factoryéknál minden mindig változik. 

Első közös élményünk a szervezetfejlesztésről 
igen meghatározó volt. Szervezeti diagnózis, 
pillanatkép nem készült a klasszikus értelemben: 
körbejártunk a szervezetben, leginkább a szervezeti 
kultúrát, szóhasználatot, ügyeiket megérteni. 
Reményteli fejlesztési folyamatot ígért a tény, 
hogy már a szervezeti egységekkel folytatott 

előzetes csoportos beszélgetések is cselekvésre 
ösztönözték a csapatot – másnap már működésjavító 
javaslatokkal álltak elő a munkatársak, amit azonnal 
be is vezettek. A szervezet összes tagját összefogó 
2 napon az Appriciative Inquery módszerével maguk 
készítették el a közös szervezeti pillanatképet és 
határozták meg az irányokat a jövőre nézve. A 
30 fős csapat meghatározta a következő fontos 
lépéseket, amiből egyet egy munkatárs karolt fel 
és támogatta az önszerveződő csapatot, amelyik 
a megoldáson dolgozott. A benyomásaink alapján 
készült egy folyamat javaslat: aminek része volt 
a tulajdonos coaching folyamata, a felsővezetői 
csoportos coaching, facilitált alkalmak, a vezetők 
megerősítése, a munkakörök tisztázása és a végén 
egy teljesítményértékelő rendszer bevezetése. 

Mi történt e helyett? Facilitáltunk alkalmakat, 
amiken ők dolgoztak: tanuló szervezet modelljére 
alapozva segítettük, hogy a projektek értékelése 

elinduljon, ebből következtetéseket vonjanak le és 
a rendszerbe beépüljön a visszacsatolás, mint a 
jövőbeni tervezés alapja. Jelenlétünk a szervezetben 
megoldásközpontúan, mindig a következő lépésre 
koncentrálva volt tetten érhető. 

Mi vOlT a SzervezeTfejleSzTÉS 
HaTáSa a faCTOryNál? 

A szervezet munkatársainak figyelme a szervezeti 
működésre irányult. Támogattuk, hogy maguk 
keressenek kreatív megoldásokat – ez rendkívül 
energizálta a szervezet minden szintjét, bevonódtak, 
maguk lettek a változás ügynökei [nem csak 
vezetők]. Folyamatokat tisztáztak ki, a működésmód 
csiszolódott, a projektértékelő visszajelzés beépült 
a működésbe, a szervezeti strukturáltság elkezdett 
megerősödni. 

Az állandó újradefiniálás, újraértelmezés 
jellemezte ezt az egy évet– tulajdonos-vezető 
öndefiniálása folyamatosan jelen volt a folyamatban: 
„elindítottam a változásokat a szervezetemben, a 
szervezetem már valahol tart, most nekem kell 
változnom, hogy passzoljunk egymáshoz” – ismerte 
fel az ügyvezető-tulajdonos, és szerintünk ez a 
kulcsa a sikernek. 

Megjelent egy felső- és középvezetői réteg – a 
szervezeti struktúra a fejekben: ezek a munkatársak 
elkezdték magukat vezetőnek érezni, felelősséget 
vállalni, kezdeményezni. 

Felvettek egy HR-vezetőt: felismerve, hogy 
nem elég a szolgáltatást fejleszteni, az emberekre 
való odafigyelést a tulajdonos már egyedül nem 
tudja megoldani. Profi HR és a szervezetfejlesztési 
folyamat egymáshoz hangolásának eredményeként  
2 hónap alatt kidolgoztunk a munkatársak 
bevonásával egy kompetencia alapú teljesítmény-
értékelő rendszert, amit azonmód be is vezettek. 
Ekkor már 70 alkalmazottja volt a cégnek. 

MiT TaNulTuNK Mi aBBól, HOgy 
a faCTOryval dOlgOzTuNK? 

Az „elindítottakon felüli szálakkal dolgozás-t” – a 
folyamat elején 2 hetente találkoztunk csoportos 
coachingra a felsővezetőkkel, és hamar észre kellett 
vennünk, hogy az előző találkozás óta bevezették, 
amit elhatároztak, de mellé még lett 3 új dolog, ami 
már működik is. Megértettük, hogy nekünk nem az 

általunk katalizált szálakat kell csak összefognunk, 
hanem az ő komplex, nagyon gyors megújulásukat is 
segíteni: tudatosítani, alapossá tenni. 

„Azzal dolgozunk, ami éppen van” – az előző 
felismerés tovább vitele. Az egész komplex folyamat, 
de az egyes ülések is az éppen számukra aktuális 
ügyekkel foglalkoztak, mert ezekben volt energia. 

„Akkor van coaching, amikor igazán szükség van 
rá” – bár a tulajdonossal megbeszéltük az elején, hogy 
az ő fejlődése, változási készsége kulcsa a sikernek, 
és szeretett volna egyéni coachingot, a valóságban 
akkor lett coaching, amikor neki nagyon szüksége volt 
rá, és arról, ami épp az aktuális ügye volt. 

„...és még mire jó egy TÉR [teljesítmény értékelő 
rendszer]” – a Factorynál a dolgozói bevonás 
és részvétel miatt mindenkié a rendszer, és a 
tulajdonos arra használta a bevezetését, hogy 
újraszerződjön az alkalmazottakkal az új szervezeti 
felépítésre, működésre. 

„A szervezet és a tulajdonos változási folyamata 
nem párhuzamos, hanem egymást inspiráló, de 
beváró folyamat.”

HOgyaN öSSzegezNÉNK a HaTáSuNKaT? 

Szervezetfejlesztőkét inspirálni tudtuk a Factory 
dolgozóit, hogy kreativitásukat a szervezeti 
működés kialakításában is használják. A nagyfokú 
elköteleződés miatt a maguk megoldásait akarták 
megalkotni: az ellenállás a külső tanácsadóval 
szemben = energia a saját megoldásaikra. Innen már 
csak finom, megoldásközpontú facilitálással meg 
is találták a következő lépéseket, nagyrészt a saját 
kezükbe vették a szervezetfejlesztési folyamatot. 

Az ilyen szervezetekkel ajándék együtt dolgozni, 
mert megvan bennük a változáshoz szükséges 
energia és elköteleződés, és szervezetfejlesztőként a 
mi feladatunk csupán a keretek megteremtése ahhoz, 
hogy ez az energia egy irányba tudjon fókuszálni. 

A KKV szektorban gyakran találkozunk olyan 
tulajdonosokkal, akik szenvedélyből termelnek, 
szolgáltatnak, akik termékeiket és szolgáltatásaikat 
családtagként gondozzák, nevelik, fejlesztik. Ezek a 
vállalkozások számos erősséggel és lehetőséggel 
bírnak, melyekből tudatosság és szervezett 
működés esetén óriási versenyelőny kovácsolható. 
Ez a szektor termeli meg a GDP 50,2%-át, és 
foglalkoztatja a munkaerő 71%-át, és közös jövőnket 
álmodják. Dolgunk van velük!

Tapasztalataink szerint a KKV szektorban nem nagyon ismerik 
a szervezetfejlesztést. Vannak azonban ebben a szektorban is olyan 
tulajdonosok, akik, amikor egyedül már nem tudnak megbirkózni a gyors 
változással vagy éppen a beállt stagnálással, külső támogatóhoz fordulnak. 
A szervezetfejlesztésnek a kis és közepes méretű szervezeteknél nagyon 
megfogható hatása van a változásokra.

le v eNdel árON 
[Maidan Consult ing  | 

szer vezet fej lesz tő  konzulens]

K alMár elv ir a 
[Maidan Consult ing  | 

szer vezet fej lesz tő 

konzulens]

MOTOrCSere a le vegőBeN 
fel Sz áll áS uTáN
szervezetfejlesztés a KKv-k világában

Az együttműködés sikerét és annak szükségességét mindkét fél elismeri, hiszen 
a szervezet életében feltétlenül szükség van a külső szemlélőre, illetve a fejlesztők 
kapacitásaira. Az együttműködés egyfajta építkezésként tekinthető leginkább. 
A beszélgetésnek nem is lehetett volna jobb végszót adni, mint amit a Factory 
HR vezetője, Szénási Enikő idézett az egyik tulajdonostól: „Remélem, ma is van új 
ötleted, mert minden nap kell, hogy legyen!” 

[Medvés Dóra, résztvevő]
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Példánk hitelesen mutatja, hogy egy fogyatékos 
emberek által létrehozott szervezet is képes:
•	 stratégiai célok mentén,
•	 professzionális eszközökkel,
•	 partnerségen alapuló külső szakmai segítséggel,
•	 szélesebb társadalmi környezetére is hatva,
•	 tudatosan vezetett,
•	 példaértékű szervezetté válni.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi 
Regionális Egyesülete [VGYKE] látássérült vezetői, 
saját tanulmányaik és szakmai tapasztalataik 
nyomán, maguk határozták el, hogy a fent vázolt 
eredmény elérése érdekében belevágnak egy 
többéves szervezetfejlesztési folyamatba, melyhez 
pályázati forrásokat teremtettek, és olyan külső 
szakembereket hívtak be, akik nyitottak voltak 
erre a szokatlan helyzetre és témára. A tanulás így 
kölcsönössé vált, ami a folyamatra is intenzíven 

kihatott: míg a látássérült szakemberek a 
stratégiaépítést, a professzionális és jól strukturált 
működést, addig a fejlesztő szakemberek a vak és 
gyengénlátó emberekkel való kommunikációt és 
közös munkát tanulták. Bár a folyamat – mint ahogy 
más szervezetekben – itt sem volt zökkenőmentes, 
a nehézségeket elsősorban nem a munkában részt 
vevő látássérült személyek speciális igényeinek 
kielégítésével járó feladatok okozták, hanem olyan 
tipikus adottságok, mint a szervezeti kultúra, az 
egyes munkatársak közti ellentétek és a változással 
szembeni természetes ellenállás.

Az eredményeket ma már több területen is észleljük:
Kívülről nézve a VGYKE megteremtette a 

fogyatékos emberek partnerségen alapuló 
társadalmi jelenlétét és hiteles képviseletét a helyi 
közösségekben, a döntéshozatalban, a szakmai 
munkában, amely egyfajta brandként, egyre inkább 

ismert a for-profit szektor és a közszféra számára 
is. Ehhez arra is szükség volt, hogy a szervezet 
vezetői, a látássérült emberek igényeit kielégítő 
szolgáltatások biztosításán túl, nyissanak a teljes 
társadalom felé. A szemléletformáló programok 
mellett, amelyek kifejezetten a társadalmi 
befogadás elősegítését szolgálják, fontosak ebben 
a folyamatban a nyilvános szereplések, legyen az 
konferencia előadás vagy televíziós interjú.

Belülről nézve a VGYKE egy mérhető tényezők 
mentén, magas minőségcélokat meghatározva 
működő szervezetté vált, mely elkötelezett 
a folyamat során a vezetők csapata által 
meghatározott, hosszú távú stratégiai célok mellett. 
A VGYKE-ben, a középvezetői szint kialakításával, 
létrejött a kétszintű vezetés; a stratégiai szempontból 
fontos területek, mint pl. a szemléletformálás, 
az akadálymentesítés vagy a felnőttképzés 
önálló felelősökhöz kerültek. Fontos stratégiai 
céllá vált a több lábon állás, a tudatos bevétel 
generálás. Ez nem pusztán a forrásteremtést, 
vagyis az anyagi biztonság megalapozását jelenti, 
hanem az egyesületben meglévő kompetenciák 
tudatosítását és „termőre fordítását”. Ilyen bevételt 
hozó szolgáltatása a VGYKE-nek a „Túloldalról” 
érzékenyítő tréning, az akadálymentesítési 
tanácsadás, a Braille feliratok készítése és 
véleményezése, illetve a szemléletformáló 
programok széles választéka is. Ez a tudatosan 
a kölcsönösségre építő hozzáállás lehetővé 
teszi, hogy a szervezet egyenrangú viszonyba 
kerülhessen a környezetében lévő vállalatokkal, 
önkormányzatokkal és más intézményekkel, hiszen 
nem csupán támogatást kér, hanem a társadalom és 
a helyi közösség számára fontos, értékes feladatokat 
lát el, és piacképes szolgáltatásokat nyújt.

A VGYKE vezetése, a szervezetfejlesztési 
folyamatról nem egyszeri, lezárt eseményként, 
hanem folyamatszemléletben gondolkodva, 
további célokat és feladatokat tűzött maga elé. A 
szervezet legfőbb víziója egy minden szempontból 
„akadálymentes” világ kialakításában való minél 

aktívabb közreműködés. Az elkövetkező évekre 
való felkészülés során a vezetők személyes 
életstratégiájának és szervezeti szerepeinek 
minél hatékonyabb illesztésére a vezetés nagy 
hangsúlyt fektet, vagyis tevékenységük, feladataik a 
lehetőségekhez mérten kapcsolódnak hosszú távú 
karrier céljaikhoz.

A konkrét célok szintjén a legfontosabb prioritás 
az új, társadalmilag hasznos, ugyanakkor bevételt 
hozó szolgáltatások kidolgozása és elindítása. Ezek 
eredményes megvalósításához elengedhetetlen 
a még épphogy csak létrejött középvezetői szint 
megerősítése, a még hiányzó struktúrák kialakítása 
és a már meglévők bejáratása. Ez utóbbiak között 
említhetjük a teljesítményértékelési rendszert, 
ami a civil szervezetek körében meglehetősen 
ritka és elsőre talán nehezen elképzelhető, de 
tapasztalataink szerint korántsem haszontalan vagy 
megvalósíthatatlan.

A mi szervezetfejlesztési folyamatunk legfontosabb 
eredménye mégsem a fent felsorolt sok új rendszer, 
folyamat és tevékenység, sokkal inkább a hit és 
a tapasztalat, hogy másképp is lehet, mint amit 
a megszokás és az előfeltevéseink sugallnak. 
A fogyatékos emberek is lehetnek képzett 
szakemberek és tudatos vezetők, egy civil szervezet 
is lehet professzionális, és az általa kiváltott 
társadalmi hatás is túlmutathat az adakozáson és 
a szánalmon. Hisszük, hogy ezek az eredmények 
utat mutatnak számunkra egy még hatásosabb 
társadalmi hatás elérése felé, melynek célja a 
fogyatékos emberek természetes befogadása.

A szervezetfejlesztés és egy társadalmi szervezet 
célja ideális esetben közel azonos: társadalmi 
hatást elérni, egy kicsit jobbá tenni a világot. 
Mi megtapasztaltuk, hogy ha mindkét fél hisz 
a közösen elérhető sikerben és nem riad meg 
az újszerű, számára szokatlan helyzetektől, 
feladatoktól, akkor ennek a közös célnak az 
elérésére minden esély megvan.

Sokan gondolják, hogy a civil szervezetek – főleg a hátrányos helyzetben lévő 
emberek egyesületei – kizárólag mások jótékonyságára építenek, létük a befolyó 
adományoktól függ, ezáltal működésük és fennmaradásuk esetleges, és ezen nem 
is lehet változtatni. Mivel ezeket a szervezeteket gyakran egy-egy személyiség, 
„arc” határozza meg és tartja életben, úgy vélhető, hogy a szervezetfejlesztés 
professzionális eszközrendszere ilyen környezetben nem hasznosítható.

TárSadalMi HaTáS, 
HaTáSOSaBBaN

egy civil szervezet és a szervezetfejlesztés találkozása

dr.  rÉPá SSy Helga 
[F low Csopor t]

NÉMe TH OrSOlya
[Vakok és 

Gyengénlátók  KE]
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Ez az együttműködés kizárólag akkor jöhet létre, 
illetve akkor maradhat fent tartósan, ha mindhárom 
szereplő meglátja benne a lehetőséget és a saját 
céljai eléréséhez vezető utat. Legkönnyebben 
talán a civil szektor érdekei láthatóak be, akiknek 
egyrészt nagy igénye, másrészt szüksége is van a 
fejlődésre és erősödésre, így a szervezetfejlesztésre 
is. A szervezetfejlesztésnek egy új, illetve már 
többek által megkezdett út és szegmens lehet 
a civil szervezetek világa, amely amellett, hogy 
változatosságot nyújthat a szakembereknek és 
eddig ismeretlen kihívások elé állíthatja őket, új 
megközelítésekkel és módszerekkel is gazdagíthatja 
a for-profit szervezetfejlesztést. Végül pedig a 
cégek számára egy-egy ilyen projekt támogatása 
komoly társadalmi jelenlétről, a társadalmi 
felelősségvállalás iránt való elköteleződésről adhat 
tanúbizonyságot.

a PrOjeKT KONCePCiója

Az együttműködő partnerek, tehát a koncepció 3 
pillére, egyformán fontos szerepet töltenek be, így 
a cél, vagyis a társadalomra gyakorolt pozitív hatás 
elérése érdekében mindegyik szereplőnek részt 
kell vállalnia a megvalósításban. A civil szervezet a 
képviselt ügyét hozza be, mely a társadalom javát, 
a közjót szolgálja, a szervezetfejlesztő a szakmai 
hátterét, tudását és tapasztalatát, míg a cégek a 
folyamat finanszírozását biztosítják. Természetesen 
az egy sarkalatos kérdés, hogy kinek mi a célja 
és a hozzáadott értéke a projektben. A for-profit 
cégek számára a cél a társadalomra gyakorolt 
pozitív hatás elérése lehet, melyet akár egy 
újszerű CSR tevékenységként is felfoghat, illetve 
az eddig kevéssé ismert együttműködésből nyert 
tapasztalatok a fejlesztővel és egy civil szervezettel. 
A fejlesztőnek fontos lehet az új tapasztalatszerzése 
a civil szegmensben, a kapcsolati tőke, míg a fiatal 

fejlesztőknek a tapasztalat és természetesen a 
pozitív társadalmi változásokhoz való hozzájárulás. 
A civil szervezeteknek pedig a kapcsolat értéke és a 
fejlődés, mint cél lehet kiemelkedő. 

MiÉrT fONTOS ÉS releváNS a TÉMa?

A civil társadalom a harmadik és egyben 
kiemelkedően fontos pillér mai világunkban az állami 
és vállalati szektor mellett. A civilek rendkívül fontos, 
legtöbbször társadalmi szempontból is haszonnal 
bíró ügyeket képviselnek, sokszor az állam szerepét 
is helyettesítve, vagy azt kiegészítve. Azzal viszont 
jelenleg szembesülnünk kell, hogy a civil szektorban, 
arányaiban nagyon kevés professzionálisan 
felépített, könnyen és jól működő szervezet van jelen 
Magyarországon. A társadalomra és a közösségekre 
gyakorolt hatásuk viszont igen nagy, a kis falutól egy 
középiskoláig, a megyeszékhelytől egy egyetemig 
tetten érhető. Ezen szervezetek megerősítése 
számomra ezért fontos, és szerintem aktuális téma, 
melynek eszköze lehet a szervezetfejlesztés.

Mi leHeT a TárSadalMi HaTáS?

A civil szervezetek egy-egy ügy képviseletével 
folyamatos hatást gyakorolnak szűkebb vagy 
tágabb környezetünkre, illetve akár a társadalom 
egészére. Ezen ügyek az érdekérvényesítéstől, 
a hagyományőrzésig, az ifjúság segítésétől az 
oktatásig, és még hosszan lehet sorolni, mennyiféle 
és fajta ügyből tevődnek össze. Ezen ügyeknek, 
meglátásom szerint, mérhető és minőségi hatása 
van mindennapjainkra, ezek nélkül egy centralizált 
és hiányos társadalomban élnénk. Talán olyan 
lenne ez, mintha a háromlábú szék, amely eddig 
így tökéletesen megállt, most már csak két lábon 
kellene, hogy egyensúlyt tartson. A civileket, a 
hasznos és társadalmi szempontból fontos ügyeket 
meg kell segíteni, erősíteni kell. Ennek egyik eleme 
a források megteremtése és a szervezetek anyagi 
támogatása lehet, ugyanakkor ezen szervezetek 
fejlesztése a for-profit szektorban már komoly 
tapasztalatokkal rendelkező, szakemberek által 
szintén nélkülözhetetlen és komoly értéket képviselő 
lépés a szegmens megerősödése, és ez által a 
társadalomra gyakorolt hatásuk felé.

A cégek világában dolgozva, és látva, 
személyesen tapasztalva jelenlegi finanszírozási 

politikájukat, nem gondolnám, hogy annyi forrás 
valaha is rendelkezésükre állna, amivel a civileket 
pénzügyileg kellőképpen meg tudnák erősíteni. 
Az utóbbi években megfigyelhető tendencia 
viszont bizakodásra adhat okot, miszerint a cégek 
CSR politikája Magyarországon is egyre fejlődik, 
élénkül. Egy-egy cég hatalmas segítséget adhat 
azzal, ha egy ilyen jellegű hármas együttműködési 
folyamatot forrásokkal megsegít, amelyek közel sem 
kerülnek annyiba, mint a szokásos szponzorációs 
tevékenységek. Arról nem is beszélve, hogy egy-
egy cég szakembere [pl.: könyvelő, webfejlesztő, HR 
munkatárs] az adott szakmai területén akár már egy 
beszélgetéssel, foglalkozással, alkalmi önkéntes 
segítségként hatalmas eredményeket tud produkálni 
egy civil szervezet életében. A cég munkatársa ez 
által hatással lesz az adott szervezet életére és 
indirekten hatással egy társadalmi ügyre is. 

A szervezetfejlesztők tudása, tapasztalata érték 
és szerintem alapérték ebben a koncepcióban.

A civil szektorban voltak és vannak is 
kezdeményezések a szervezetfejlesztés 
meghonosítására, azonban sem a nyelvi környezet, 
melyben a szakemberek dolgoznak, sem a 
szervezetfejlesztési folyamat közvetlen haszna 
nem világos még a civilek széles csoportjainak. 
Mindazonáltal a fejlesztők által gyakorolt hatás a 
szervezetek életére nagyon sokat jelent mind az 
elindulás fázisában, mind a továbbfejlődésben, 
továbblépésben, melyek mindegyikét saját civil 
szervezeteimben is nap, mint nap megtapasztaltam. 
Ezzel párhuzamosan a fejlesztők számára is értéket 
képvisel ez a folyamat, mivel ez a szegmens új 
működésmódokat, megközelítéseket és ez által 
megoldások kigondolását igényli, tehát új kihívások 
és fejlődési lehetőségek elé állítja a szakmát. 

Mi a jövőKÉP?

A „FELELŐSSÉG és HATÁS” egy mintaprojekt 
lehet, amely háromoldalú együttműködésben 
minden fél nyer, és minden fél sokat tanul 
és tapasztal egymásról. Hiszem, hogy a civil 
szervezetfejlesztésben az ilyen konstrukcióké a 
jövő, és azon fogok én magam is dolgozni, hogy 
ilyen kísérleti projekteket hozzak létre és indítsak 
el. További fejlődési pont lehet az állami szektor 
bevonása a folyamatba, mely reményeim szerint 
meg is valósulhat a közeljövőben.

A téma, melyet saját FELELŐSSÉGEMNEK is érzek, a magyar civil szektor 
folyamatos fejlesztése, megújítása. Ennek egyik, még kevéssé elterjedt eszköze 
a szervezetfejlesztés lehet, mely saját tapasztalataim szerint is csak elvétve 
van jelen a civilek életében. Véleményem szerint a civil szervezetek jelenléte 
segíti egy társadalom összetartó erejét, így minél erősebbek ezek a szervezetek, 
annál nagyobb HATÁST tudnak elérni. Az én koncepciómban a civilek, a for-
profit cégek és a szervezetfejlesztők közös ügyüknek tekintik a TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁST, és együttes erővel érnek el TÁRSADALMI HATÁST.

fel előS SÉg  É S  H aTá S

Bálega jáNOS
[Köz-pont  Egyesület]
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MiÉrT NeM ÉleTidegeN [= ördögTől 
való] ez a MegfelelTeTÉS?1

•	 Mert az egyház nemcsak a világ legnagyobb és 
egyik legrégebbi multinacionális vállalata, hanem a 
legkiterjedtebb tanuló szervezete is, amely a világtól 
és Istentől egyaránt tanul és kellően sokszínű 
ahhoz, hogy önmagától és önmagáról is sokat 
tanuljon.  
 

1  Hivatkozás a leírt gondolatokhoz: Hall, D. J. Finding our Way 
into the Future, Cloud of Witnesses - An Audio Journal on Youth, 
Church, and Culture, Princeton Theological Seminary, Institute for 
Youth Ministry 10, 2007. track 3. www2.ptsem.edu , Siba Balázs: 
Isten és élettörténet. Loisir Kiadó, Budapest, 2010.

Most a 21. században talán épp az az egyik kihívása, 
hogy „visszatanulja” azokat, amiket kezdetben tudott, 
és most a vállalati szektorban alkalmaznak nála 
hatékonyabban, pl. stratégiai szemlélet, felhatalmazó 
vezetés, értékesítés stb. [P]
•	 Mert az egyház volt sokáig az innováció 

fellegvára, gyakorlatilag kompetencia, tudás vagy 
know-how központként is működött [sörfőzés, 
sajtkészítés…]. [A]

•	 Mert Max Weber szerint is a protestáns etika 
vezetett el a tőkés társadalom kialakulásához, 
ahol a fogyasztás helyett a termelés, 
megtakarítás, befektetés – bibliai terminológiával 
élve: sáfárság – lett közösségi norma és a 
kegyesség alapja. [A]

•	 Mert az angolszász világban mind a mai 
napig élő gyakorlat, hogy bibliai elvek alapján 
menedzselnek vállalatokat, és olyan bibliai 
kifejezéseket hoztak át a businessbe, mint a látás 
[vision], a felhatalmazás [empowerment]. [A]

•	 Mert több a közös a szervezetek között, mint 
amennyi elválaszt. A szervezeteket emberek 
alkotják, emberi módon. A műhelyben 
résztvevők visszajelzései is azt igazolták, hogy 
amíg a szervezeti kérdéseket taglaltuk, könnyen 
be tudták helyettesíteni például a püspököt a 
vezérigazgatóval. A szervezeti működést illetően 
könnyű megfelelőket találni, de ha a szervezeti 
kultúra mélyrétegeivel foglalkozunk, ez már nem 
működik. Amikor teológiai kérdések kerültek 
elő, annak nem igazán vannak megfelelői, mert 
itt már olyan ősi és gazdag jelentéstartalmú 
metaforákat találunk [pl. Isten Országa, mint 
vízió], melyek más szervetekben így nem 
jelennek meg. [B] 

•	 Mert több potenciált hordoz az a szervezeti 
önkép, amely az egyházról, mint Isten 
vállalkozásáról beszél – ahol megértve az 
alapító szándékát, mi is alvállalkozóként 
kapcsolódhatunk –, mint az, amely az egyházat 
hivatalnak látja, amelyben hivatalnokok 
szolgálnak, és úgy használják az emberek, mint 
egy hivatalt. [P]

MiÉrT fONTOS, MilyeN HaTáSSal leHeT 
az egyHázaK fejleSzTÉSe?

•	 Vajon milyen hatása lehet annak, ha a világ 
legnagyobb szervezete változik? [P]

•	 Személyes meggyőződésem szerint az egyház 
[nem a látható intézmény értelemben] a 
legfontosabb vállalkozás a földön. Az egyháznak 
olyan hellyé kell válnia, ahol az emberek 
válaszokat találhatnak kérdéseikre, ahol valódi 
párbeszédet folytathatnak, ahol értelmet 
lelhetnek egy értelmetlen világban, elfogadásra 
találnak a tökéletlenségeikkel, kudarcaikkal 
együtt, ahol valódi, mély közösséget élhetnek 
meg. Sajnos, ma az egyház kevésbé felel meg 
ezeknek a szempontoknak. [A]

•	 Lehet, hogy a keresztyénség legérdekesebb és 
legizgalmasabb idejéhez érkeztünk. Az emberek 
már nem válnak automatikusan egyháztaggá, 
így lehetséges, hogy saját akaratukból legyenek 
azzá, de elvárásaik is szervezettebb és hitelesebb 
egyházat kívánnak. Az egyháztagság már nem 
olyan magától értetődő, nem a mindennapi rutin 
része, ezért fontos, hogy az egyháznak az értékes 
tartalom mellé, érthető keretei legyenek. Egy 
erőszakkal teli világban az egyház többé nem 
szólhat a hatalom szavával, ezért a lehetséges 
út, hogy felelősséggel, teljes odaadással és féltő 

szeretettel forduljon a világ felé. Ez a szervezet 
nincs híján a missziónak, víziónak sem, de a keret 
terén van mit tenni. [B] 

•	 Bár vezetésfejlesztésben utazunk, nem 
szabad abba a csapdába esnünk, hogy a 
változásokat mindig csak felülről, a vezetés 
irányából várjuk. Mivel az egyház belőlünk, 
emberekből szerveződik össze, ha mi 
változunk [szemléletünkben, elvárásainkban, 
tudatosságunkban, stb.] az egész rendszer 
változik velünk, a critical mass ugyan valamivel 
több embert jelent ez esetben, mint egy biciklis 
rendezvényen, de van az a szám… [P]

Mi a jövő, Merre Megy 
MiNdez TOváBB?2

•	 A változás kérdésével az egyházak is küzdenek, 
és különböző módon találtak eddig válaszokat. 
Az egyik stratégia a változások tudomásul 
nem vétele, mintha az egyháznak csak az örök 
kérdésekkel kellene foglalkoznia, nem kellene 
komolyan vennie a világot. A második megküzdési 
mód a fundamentalizmus gondolatrendszere, 
amely mintegy fékezni akarja a folyamatokat. A 
harmadik stratégia a világgal való „együttérzés.” 
Ez egy olyan szemlélet, melyben fontos a 
változások megértése, és komolyan vétele. 
Ugyanakkor igyekszik „befogni a szelet”, amit 
a mai ember nyitottsága és spiritualitásra való 
érzékenysége jelent, de mindezt úgy, hogy próbál 
irányt szabni a változásoknak. Mi az utóbbi 
stratégia mellett vagyunk. [B] 

•	 A szél és a lélek ott fúj, ahol akar, mi pedig 
követjük a széljárást! [P]

•	 Van egy szövetségünk, amely különböző 
egyházakban tevékeny, különféle forprofit és civil 
fejlesztői terepen jártas, vezetésfejlesztéshez 
értő szakemberekből áll. Egy ügyre és nem egy 
businessre szövetkeztünk. Ez minket összetart. 
Egyenként és közösen is kopogtatunk, és figyeljük 
a fejlesztésre nyíló egyházi ajtókat. [P]

•	 Egyre nagyobb nyitottságot tapasztalunk az 
egyházak, illetve egyes vezetőik részéről. Olyan 
módon szeretnénk dolgozni, ami a pezsgő, 
sokszínű életet támogatja. Megteremteni azokat 
a formákat, struktúrákat, támogatni azokat az 
attitűdöket, fejleszteni azokat a készségeket, 
amelyek hozzájárulnak egy nyitott, dinamikus, 
izgalmas egyház kialakításához. [A]

2  Ahol elmélyülhetsz a témában: Tomka János – Bőgel György: 
Vezetés egykor és most – A Biblia és a menedzsment. Nemzeti 
Tankönyvkiadó: Budapest, 2011. Fazakas Sándor: Vezetés és 
menedzsment az egyházban és a diakóniában, Kálvin kiadó: Bp., 
2008.

Hárman, férfiak, apák, fejlesztők, Istennel fertőzöttek, egyházakban otthonosan 
mozgók vágtunk bele a magunknak is feldobott kérdések megválaszolásába:
Mitől más az egyházi közeg? Mitől lenne más? Beszél itt valaki egyháziul? 
Mit adhat egy 2000 éves szervezetnek egy 40 éves ember? És egy 100 éves 
tudomány? Mi számít gyors változásnak az örökkévalóság horizontján? 
Társadalomformáló erő-e az egyház?

dr.  Már aMarOSi 
aNdr á S 
[Grow |  associate 

par tner]

gulyá S PÉ Ter 
[Hely iMér ték  Alapí t vány]

dr.  SiBa Bal á z S
[Hely iMér ték  Alapí t vány]

egyHá zfejleSzTÉS = 
MeSTerSÉgüNK CíMere
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A konferencia előtti életemben már számos 
„lábnyom-típusú” mérőszámmal találkoztam, a 
megnevezés ötlete innen származott. Köztük a 
legismertebb az „ökológiai lábnyom”. A „lábnyom” 
ugyanakkor a közbeszédben a „nyomot hagyásra” is 
utal, én inkább ez utóbbi jelentésében használom.

A műhelymunkára kialakított terv szerint először 
azokat a tényezőket kívántuk sorra venni, amelyek 
hozzájárulnak egy tanácsadó-fejlesztő való világbeli 
lábnyomához. Ezt az elemzést azért tartom 
fontosnak, mert csak a hatások ismeretében lehet 
értelmesen gondolkodni a személyes és szervezeti 
felelősség tárgyairól és mikéntjeiről. A vállalati 
felelősségvállalás analitikus eszköztárában épp 
ezért van kitüntetett szerepe a hatáselemzésnek: 
csakis ennek eredményeire építhető fel egy hiteles, 
személyre szabott felelősségvállalási stratégia 
és akcióterv. A hatások, és az ezek által informált 
felelősségek listája ugyanis jól elrendezhető egy 
olyan hagyma-modellben, amelynek külső rétegei 
az általános [minden vállalkozásra vonatkozó] 
tényezőket, míg befelé haladva a konkrétabb [az 
iparági, földrajzi, időbeli, kulturális, értékvilágra utaló 
stb.] szempontokat tartalmazzák.

ügyeK, TÉMáK reNgeTege

A műhelymunka során több hatáselemzési logikát 
is kipróbáltunk. Először sorra vettük azokat 
az ügyeket és témákat, amelyek egyáltalán 
felmerülnek egy tanácsadó-kliens kapcsolatban. 
Erre a listánkra a következő szavak és kifejezések 
kerültek fel [ezeket szűrés és kommentár nélkül 
adom közre]: hangulat a szervezetben [pl. több 
mosoly, feszültség, félelem]; elégedettség; 
kíváncsiság; hatékonyság; tempóváltás; szervezeti 
paranoia; emancipáció, régi tudások elavulása; új 
kapcsolatok; emberek jönnek-mennek; konfliktus; 
prioritások megváltozása; elköteleződés; 
elengedés; felejtés; lelepleződés; új szemüveg; 
hatalmi átrendeződés; újabb megrendelés; a 
kliens új piacra lép; pontosabb célok; optimalizált 
folyamatok; sérülések; attitűd változás; tanulni 
tudás; megerősítés/elbizonytalanítás; tanult 
tehetetlenség; túlköltés; játszmák [megerősítés, 
feloldás]; kommunikáció [nyitás vs. zárás]; növekvő 
önismeret; gondolatok kimondása; változás; új 
rendszerek és folyamatok; világjobbítás; a tanulás új 
terei; nagyobb társadalmi béke; szállodahasználat és 
catering fogyasztás; átsugárzás a magánéletre; az 
utazások és az irodai működés környezetre gyakorolt 
hatásai [hoppá, itt a környezeti lábnyom]; hatás a 
tudományos kutatásra.

Amikor ilyen elemzést végzünk, saját magunk [és 
mások] számára is átláthatóbbá válik a hatás-
rengeteg, ha valamilyen szempont[ok] szerint rendet 
vágunk benne. A nagyvállalatoknál a legnagyobb 
praktikus hasznot az olyan csoportosítás szokta 
hozni, amelyben különválasztjuk a közvetlenül 
mérhető gazdasági, társadalmi, a belső közösségre 
vonatkozó, valamint a természeti környezetet érő 
hatásokat. Ez a logika nemegyszer új belátásokra 
is bírja a saját szervezetén ilyen módon először 
gondolkodó szakértői és vezetői csapatokat. 
Az ügyek, témák felsorolása azonban még a 
csoportosítás után is inkább erőtlenné tesz, semmit 
felvértez: jobban értjük, 
hogy rengeteg hatásunk 
van, és azt is látjuk, 
hogy nem vagyunk 
képesek mindennel 
foglalkozni. Szükségünk 
van tehát egy olyan 
lépésre, amely közelebb 
hozza a hatásokat a 
kezelhető térhez.

ÉriNTeTTeK

Emiatt a közös gondolkodás alatt sorra vettük, hogy 
a tanácsadói-fejlesztői működésnek kik [milyen 
közösségek, szervezetek, szereplők] a legfontosabb 
érintettjei [stakeholders]. Miért tettük ezt? Az 
érintettek elemzése a vállalati felelősségvállalási 
projektekben azért fontos, mert a felelősségek 
sosem légüres térben nyernek értelmet. Egyrészt a 
vállalkozással kapcsolatban álló érintettek elvárásai 
jelentik az üzleti környezet elemzésre és súlyozásra 
váró probléma-környezetét, másrészt a felelősségnek 
való megfelelés [a mindennapi felelős működés 
maga] nem képzelhető el az érintettek megszólítása 
és a velük való együttműködés nélkül. Ráadásul 
egy tankönyvi tételek szerint működő világban az 
érintettek visszajelzése lesz az az értékelés, amely 
vállalkozásunk, erőfeszítéseink sorsát meghatározza. 
Ha sikeresek voltunk az értékteremtésben, akkor 
megmaradunk, ha nem, elbukunk, függetlenül 
szándékaink tisztaságától és minőségétől. 

Kiket azonosítottunk a tanácsadói működés 
érintettjeiként? Íme [újraszűrés és kommentár 

nélkül]: kliensek; a kliensek kliensei [azaz az általuk 
kiszolgált üzleti és magánfogyasztók]; a tanácsadó 
szakma; tudomány, kutatók; társadalom; természeti 
környezet; én [a tanácsadó maga]; a tanácsadó 
vállalkozás [amelynek márkaneve alatt dolgozom].

a Mi MáTrixuNK

A következő körben az érintettekhez hozzárendeltük 
az első körben felmerült ügyeket, témákat aszerint, 
hogy melyik szereplő számára melyik ügy a 
legfontosabb a hatások mértéke, az érdekek, azaz a 
felelősség szempontjából. Ez a mátrix született:

Az ilyen mátrixok abban segítenek, hogy könnyebben 
legyen megalkotható a cselekvési prioritások 
listája. Azaz, jobban kell látnunk, hogy adott üzleti 
stratégia részeként, adott időszakban, kivel, 
milyen téma kapcsán, milyen módszerrel, milyen 
erőforrásokat megmozgatva, milyen folyamatban 
foglalkozzunk. Az érintetti hatásmátrixokról való 
beszélgetések, viták eligazítást nyújtanak abban is, 
hogy a működés irányításáért felelős csapaton belül, 
hol vannak világos szakmai, vagy akár – a feloldás, 
továbbhaladás szempontjából még nehezebb 
feladatot jelentő – értékellentétek. Nagyon hiszek 
abban, hogy egy ilyen logika mentén felépített 
közös gondolkodás nagy hasznot hajt minden 
szervezetben: kicsiben és nagyban, tanácsadó 
cégben és autógyárban egyaránt. 

A HR-esek számára jó hír, hogy ha az érintettek 
a hatáselemzés nyelvén kezdenek beszélni, 
a stratégiával és a CSR-ral [corporate social 
responsibility], a fenntarthatósággal foglalkozó 
munkatársaik bizonyosan meg fogják érteni őket. 
Érdemes belevágni.

A konferenciára, mint üzleti vállalkozások társadalmi felelősségvállalásával 
foglalkozó kutató, tanácsadó kaptam meghívást. Célom az volt, hogy a 
résztvevőkkel együttműködésben megalkossuk az általam „tanácsadói 
lábnyom”-nak elnevezett konstrukció első megközelítésű tartalmát. 
Arra is számítottam, hogy ebből az új koncepcióból kiindulva eljutunk a 
szervezetfejlesztő vállalkozások sajátos felelősségeinek elemzéséig. 

a TaNáCSadói l áBNyOM

r adáC Si  l á Szló 
[Smar tLab |  tanácsadó]

Míg több tréning hatása meglehetősen radikális, addig a felelősségvállalásról való 
gondolkodás nem generál túl sok újdonságot. Hatása a „másképp ránézésben”, 
azaz a mindennapos dolgok igazi észrevételében fog megnyilvánulni. A műhely 
minden résztvevőnek lehetővé tette, hogy komplexebben lássa saját szerepét a 
felelősségvállalásban, a munkája során kifejtett hatások mérlegelésében. Valóban 
eljutottunk a társadalom- és környezettudatosabb tanácsadói működés személyes szinten 
is érdekes kérdéséig, és ezekre válaszokat is kaptunk a műhely végére

[Kovács Orsolya, résztvevő]
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a KÉrdÉS MegválaSzOláSáHOz 
SzüKSÉgeS alaPveTÉSeK

1. részrendszerek
A szervezetfejlesztés alanya a szervezet nem más, 
mint egy részrendszer. A részrendszer több, mint 
egy rendszer része. Minden szervezet önmagában is 
egy teljes egységet jelentő rendszer, de egyben egy 
nagyobb rendszer része is. Sőt kisebb, önmagukban 
is teljes rendszerekből épül fel [pl.: munkatársak, 
munkacsoportok, részlegek, osztályok]. A magyar 
származású Arthur Koestler holonnak [rész-
egésznek] nevezte ezt a jelenséget. 

A teljes társadalmunkra ez a rész-rendszerszerű 
felépítés jellemző. Minden egyes eleme önálló 
működésre képes, és egyben egy nagyobb rendszer 
része. Ha a szervezetfejlesztést társadalmi szintű 
hatást kiváltó folyamatként szeretnénk alkalmazni, 
akkor érdemesnek tartjuk ezt a szemléletmódot 
elsajátítani. A szervezetfejlesztés megerősítheti 
a szervezetet, mint önálló rendszert abban az 
értelemben is, hogy betöltse a valódi funkcióját a 
nagyobb rendszeren belül. 

2. Szerkezetek hatalma
A rendszerelmélet struktúrában realizált 
irányításnak nevezi ezt. A szerkezet azt jelenti, 

ahogyan az egyes rendszerelemek egymáshoz 
képest elhelyezkednek. Minden rendszer 
teljesítményének meghatározója az, hogy a 
rendszert alkotó elemek milyen szerkezetben és, 
ebből következően, milyen viszonyban vannak 
egymással. 
A saját csontjaink egymáshoz viszonyított helyzete 
meghatározza, hogy a légzésünk milyen minőségű 
lesz. A társadalom termelési és fogyasztási 
szerkezete pedig meghatározza, mennyi energiát 
igényel ez a társadalom, és hogy fog teljesíteni. De 
egy szervezet egységeinek egymáshoz való viszonya 
is determinálja a sikert vagy a kudarcot. Richard 
Bandler és John Grinder, az NLP megalapítói is 
arra a megfigyelésre alapozták módszerüket, hogy 
mindenki cselekedetének alapvető meghatározója 
az, hogy milyen szerkezetű az adott ember 
gondolkodása. Tehát mind a fizikai világban, mind 
a gondolati és érzelmi térben alapvető a dolgok 
szerkezetének az ismerete.

Ha a jelenségekről a szerkezetekre fordítjuk  
a figyelmünket, akkor egy másik világ tárul  
fel előttünk. 

A szervezetfejlesztés szervezeten túli 
hatásának tehát egyik kérdése, hogy ez a 
hatás érint-e szerkezeti változást. De ehhez 
először ki kell fejlesztenünk magunkban egy 

szerkezetlátó képességet. Megítélésünk szerint 
szervezetfejlesztőként ez nem jelenthet nagy 
nehézséget, hiszen már különböző látásmódokat 
tanultunk meg használni pl.: képesek vagyunk 
egy csoportos folyamatnál, a tartalom mellet, 
csoportdinamikai jelenségeket is látni. 

a HaTáS TervezÉSe

A fenti két nézőpont segíthet nekünk abban, hogy 
a szervezetfejlesztési beavatkozások ne csak 
esetleges, véletlenszerű hatást váltsanak ki a 
szervezet határain kívül. Hiszen ha a rész-rendszerek 
logikáját követjük, és megértjük a szervezet 
működését befolyásoló rendszerek szerkezetét, [akár 
a munkatársak, tulajdonosok, ügyfelek gondolkodási 
szerkezetét, akár a cég működési szerkezetét, akár a 
környezet szerkezetét] látni fogjuk, hogy mik a nagy 
hatóerővel rendelkező beavatkozási pontok. És mivel 
minden rendszer egyrészt összefügg egymással, 
másrészt egymás rész-rendszerei, ezért tudhatjuk, 
hogy milyen strukturális változások kellenek ahhoz, 
hogy egy nagyobb szerveződési szinten, vagy egy 
a szervezet keretein kívüli szerveződési szinten, a 
kívánt hatás jöjjön létre.

Ha ezt a logikát megértjük, akkor már csak az 
a kérdés, hogy képesek vagyunk-e meghatározni 
azt, hogy milyen is legyen a kívánt hatás, és 
ezzel a társadalomban hogyan változzanak meg 
a jelenségek. Amikor rendszerszintű változást 
szeretnénk elérni, akkor ahhoz egyrészt 
jó ismernünk a jelenlegi rendszert. Annak 
szerkezetét, és a szerkezetét kialakító hatásokat, 
mozgatórugókat. Erre talán a legjobb példa 
az, hogy a pénz kamatos természete miatt a 
társadalom a folytonos növekedésre kényszerül. A 
szervezetfejlesztők számára ez egyrészt jó, mert 
állandóan lesz megrendelés, hiszen egyre jobbaknak 
kell lenniük a cégeknek, ha lépést szeretnének 
tartani a növekedéssel. Másrészt, a gazdasági 
válság, a szegénység, a munkanélküliség is e 
hajtóerő miatt nő, aminek következtében iparágak 
és államok mennek csődbe, ami miatt egyrészt 
csökkennek a megrendelések, másrészt olyan 
társadalmi folyamatoknak lehetünk szemtanúi, 
amelyek miatt foglalkoznunk kell a szervezeten 
túli hatásokkal. Ha nem fogjuk a társadalmat 
szerkezetében megérteni, akkor az az igyekezetünk, 
hogy a szervezet határain túl is hassunk, méghozzá 
pozitív eredményekkel, csupán a lelkiismeretünket 
megnyugtató tevékenységet fog jelenteni.

Egy szervezetfejlesztési alkalmunkon az 
egyik vállalkozó így panaszkodott: „Bármihez 
nyúlok, minden egyre nagyobb lesz, pedig ebből a 
gazdaságból sem szerettem volna nagyot, de mire 
rentábilis lesz megint akkorára nő, amit már nem 
öröm vezetni.” 

A fenti példából is látszik, hogy a kamatos 
pénzrendszer milyen erős hajtóerő, és mennyire 
meghatározza a teljes társadalom és részrendszerei 

szerkezetét. Ha ezeket a szerkezeteket, hajtóerőket 
felismerjük, akkor ehhez képest már képesek 
lehetünk egy jobb rendszert tervezni. Ha az eddigi 
logikát követjük, akkor a rendszerelmélet gyakorlati 
ismerete elvezet bennünket oda, hogy a kívánt 
változásokhoz elegendő a rendszert meghatározó 
legfontosabb paramétereket megváltoztatni. Az NLP 
gyakorlatában ez hétköznapi felhasználási módszer. 
A társadalmi változtatásoknál is ez az egyik, és igen 
hatékony lehetőség. Az emberek megjavulnak, ha 
a környezet megváltozik. A társadalmi környezet 
pedig viszonylag könnyen változtatható, ha értjük 
a szerkezetek lényegét. Egy faluban pl.: az orvos 
elhíresztelte, hogy könyvet ír a falu hétköznapjairól, 
ahol bemutatja az embereket is. Egy ilyen információ 
elég volt arra, hogy minden ember a jobbik arcát, a 
segítőkész oldalát mutassa a többieknek, és az élet 
minősége máris gyökeresen átalakult. 

[Mivel az emberi társadalom a bioszféra részeként 
működik, ezért a bioszféra keretei determinálják 
azt, hogy meddig mehetünk el. Egyben jó iránytűt is 
mutat a környezetünkkel való [természeti, emberi] 
viszonyaink alakulása arra, hogy tudjuk, milyen 
irányban érdemes keresnünk azt a társadalmat, ami 
hosszú távon is működőképessé tud válni.] 

A mi megközelítésünkben, a bevezetőben felvetett 
kérdésre, egyértelmű a válasz, hiszen ha nem 
foglalkozunk a szervezeten túli hatásokkal, akkor a 
szervezetek és a társadalom felélik létalapjukat, a 
természeti és társadalmi tőkét. Akkor pedig hiába 
fejlesztettük a szervezeti hatékonyságot. Azonban, 
ha ezt a megközelítést el is tudjuk fogadni, még 
mindig kérdés, hogy mi ebben a szervezetfejlesztők 
felelőssége? Ahelyett, hogy erre mi válaszolnánk, 
idézzük az SZMT etikai kódex értékek és alapelvek 
első mondatát: „Munkánkkal megváltoztatjuk, 
átalakítjuk az emberek életét, mely kihatással van 
nagyobb rendszerekre, így a társadalomra is.”

Ha pedig ezt tudjuk, és, még ha rajtunk kívül 
igen sok más hatás is meghatározza a társadalom 
helyzetét, egyértelmű felelősségünk van egy olyan 
szervezetfejlesztési szemlélet kidolgozásában, ami 
a szervezetek hatékonyabbá tételén túl a társadalmi 
jót is szolgálja!

Megítélésünk szerint a fentiekben vázolt 
szervezetfejlesztési evolúció egy következő 
szintje lehetne, ha a társadalmi jót is szolgáló 
szemléletmód, megközelítés, módszertan születne a 
szervezetfejlesztésben.

Az Inspi-Ráció Egyesületben ezt keressük, 
és bár még a keresésnek az elején járunk, tehát 
kipróbált megoldásokat, módszereket még nem 
tudunk felsorakoztatni, hiszünk abban, hogy egy 
jobb társadalomhoz vezető evolúciós ugrás előtt 
állunk, amiben szervezetfejlesztőként nekünk is 
van szerepünk! Ehhez keressük a párbeszédet, az 
együttműködést, a közös gondolkodást, a szinkront 
mindenkivel, akiben van egy kis késztetés arra 
nézve, hogy résztvevője legyen a jövő alakításának!

Headline A szervezetfejlesztés története során sok változás történt. Azonban a cél nem változott: 
„a szervezet hatékonyságának és életképességének növelése”. A jelenlegi társadalmi, gazdasági 
folyamatokat látva felvetődik a kérdés, hogyha meg akarunk felelni a Bechard-féle célkitűzésnek a 
továbbiakban is, akkor elegendő-e csak a szervezetre koncentrálni? Vagy új utakat kell keresni, és a 
szervezeten túli hatásokkal is foglalkozni kell!?

HaTáS a SzervezeTeN Túl!?
„Nem elég jól csinálni valamit, jót is kell csinálnunk!”

vágvölgy i  guSz Táv 
PaBló [Inspi-Ráció 

Egyesület  |  vezető]

z al aTNay l á Szló 
[Inspi-Ráció  Egyesület  |  tréner]
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Nos, az emberi figyelem többnyire a beszélőre 
irányul. Így a kaotikus társalgások során a 
résztvevők 20%-a fürdőzik a megértő figyelem  
80%-ában. Az emberi figyelem a megértés 
elsőszámú feltétele, és szigorúan korlátozott a 
mennyisége. Maximálisan 24 óra/nap/ember. 
Az emberi figyelem olyan, mint a világítás, még 
inkább, mint a napsütés, ezért a világ legértékesebb 
energiája. Gondoljunk csak arra, mi mindent 
megtesznek a gyerekek és mi is azért, hogy 
magunkra vonjuk a számunkra fontos emberek 
figyelmét. Meggyőződésem, hogy a depresszió 
világméretű terjedésének egyik oka: a megértő 
figyelem és, ennek következtében, a valódi 
megértettség élményének egyre szembe- 
szökőbb hiánya. 

A meg nem kérdezett, meg nem hallgatott, 
a folyton félbeszakított emberek önbecsülése 
fokozatosan csökken. Emiatt először csak 
szomorúak lesznek, borúlátóak, és végül 
ellenségesekké válhatnak, egész egyszerűen azért, 
mert nem jutnak elegendő megértő figyelemhez.

az egyeTeMeS eMBeri TiSzTeleT
5 araNySzaBálya 

„Minden embernek nemre, bőrszínre, nemzetre, 
nyelvre, vallásra, politikai nézetre, társadalmi 
helyzetre való tekintet nélkül, szüksége van arra, hogy
1. Észrevegyék 
2. Megszólítsák 
3. Megkérdezzék 
4. Megértő figyelemmel hallgassák 
5. Megértsék” 
[Flow Chat Credo]

az eddigi tapasztalatok
Több mint 100 alkalommal, sok száz asztalnál 
vezettünk már Flow Chat-et egyetemistákkal, 
középkorúakkal és a Hild Életjáradék Club 
nyugdíjasaival is. Megfigyelésem szerint azokban 
az esetekben, amikor a Flow Chat előtt elhangzott 
az Egyetemes Emberi Tisztelet 5 Aranyszabálya 
című előadás, és a résztvevők megértették, hogy 
mit és miért teszünk úgy ahogy, akkor sokkal 
elfogadottabb volt a beszélgetés rituális folyamata. 

A beszélgetések után kitöltött kérdőív főbb 
tanulsága, hogy túlnyomó részben értékesebbnek 
tartották ezt a moderált beszélgetést, mint 
az általános, szokványos társalgásokat. Több 
alkalommal alkalmaztuk szervezeteknél, multi 
cégeknél is workshop gyakorlatként is a Flow 
Chat-et. A résztvevők között majdnem mindig 
akadt egy vagy két ember, akik nagyon negatívan 
értékelték a Flow Chat-et. Feltételezésem szerint 
azok számára jelentett ez kedvezőbb élményt, akik 
beosztásuk, személyiségjegyeik következtében, 
ritkábban részesülnek valódi meghallgatásban és 
megértésben. Érdekes, de nem meglepő módon 
a nagyon pozitív visszajelzést adó résztvevők is 
viszonylag alacsony értéket adtak arra a kérdésre, 
hogy mekkora esélyt látnak arra, hogy ez a 
beszélgetési mód elterjed a világban.

Tényleg, kinek lehet szüksége arra, hogy 
másképpen is beszélgessen, mint ahogy azt 
az emberiség már évezredek óta teszi?
A parttalan beszélgetések során soha sincs csönd. 
Harcolni kell a megszólalás lehetőségéért, bele 
kell vágnunk mások szavába. Szinte lehetetlen 
mélyről, megfontoltan megszólalni, gondolkodni 
megszólalásunk közben, ezért többnyire a már 
korábban elkészült konzerv gondolatainkat dobjuk 
be a közösbe.

A gondosan kikísérletezett játékszabály mederbe 
tereli az áramló, értő, éltető emberi figyelmet, 
és egyúttal segít méltányosabban elosztani a 
beszélgetésre szánt időt. Senkinek nem kell 
harcolnia a megszólalás lehetőségéért, nem kell 
félbeszakítanunk mások flow élményét.

A Flow Chat varázslata abban rejlik, hogy 
megtapasztalhatjuk a mélyről jövő, igazi gondolatok 
háborítatlan születését. 

Mire tanít bennünket a flow Chat?
Mindenek előtt tartós odafigyelésre, mások 
gondolatmenetének követésére. Sőt, a mienkétől 
eltérő vélemények valódi megértésére. Megtanít 
még egy titokra is: a megértés nem jelent feltétlenül 
egyetértést. Azonban csak azokban a kapcsolatokban, 
közösségekben és munkahelyen tudjuk magunkat 
igazán otthon érezni, ahol észrevesznek, 
megszólítanak, megkérdeznek, megértő figyelemmel 
hallgatnak, és megértenek bennünket. Mit tehetünk, 
ha ezek az emberi szív törvényei?

vajon el lehet-e ültetni a flow Chat kommunikációs 
játékot az emberiség viselkedés- kultúrájában és 
hogyan?

Megalapítottam a Flow Chat Párbeszédépítő Műhelyt, 
amely, flow profit alapon, az értékek önkéntes és 
méltányos cseréje alapján működik. Beszéljük 
meg, mit szeretnél tenni, és ezért mit szeretnél 
kapni ebben a projektben. Állapodjunk meg, s aztán 
tegyünk úgy. 

a flow Chat Párbeszédépítő Műhely fő célkitűzése
2012. 12. 10-én, az Emberi Jogok Nyilatkozatának 
emléknapján, megrendezni az I. Beszélgetések 
Éjszakája programot, amikor egy időben, egyszerre 
sok helyszínen tartunk Flow Chat beszélgetéseket /
világjátékot.
Hol? Hát valakinek valamiért nagyon kedves 
helyszíneken például: forgalomból már kivont 
hajóban, villamosban, víztoronyban, kultúr-pincében, 
világszerte, évről évre mindig több helyszínen. 
További célok
Az Egyetemes Emberi Tisztelet 5 lépésének tanítása, 
és a Flow Chat workshop módszer alkalmazása a 
vállalati, társadalmi és magánszférában egyaránt.
Flow Chat szigetek nemzetközi hálózatának 
kiépítése a csatlakozó társas helyekkel, kávézókban, 
cukrászdákban, múzeumokban, ahol a Flow Chat 
által ismerkedhetnek és együtt gondolkodhatnak a 
legkülönfélébb emberek.
A Flow Chat Párbeszédépítő Műhely által kínált 
szereplehetőségek: érdeklődő, rokonszenvező, lelki 
támogató, játékvezető, játékmester, helyszíngazda, 
márkaépítő, nagykövet, operatőr-vágó, riportalany, 
riporter, pályázatfigyelő, pályázó, szerző, rendező, 
fővilágosító, mecénás.
Tetszés szerint.

dokumentum videót készítek a Beszélgetések 
Éjszakája születéséről, cseperedéséről, és szárba 
szökkenéséről, így olyan jelentkezőket is várok, akik 
szívesen szerepelnek a készülő filmben.

a Beszélgetések Éjszakája®-világmárka építés 
valójában arról szól, hogy az emberi tiszteletet 
kivétel nélkül elvárjuk egymástól, állandóan 
emlegetjük és hivatkozunk rá, de amikor nekünk 
kell azt megadni, akkor egyszeriben telve leszünk 
feszültségekkel, és föllázadunk az Egyetemes 
Emberi Tisztelet játékszabályai ellen. Tisztelni a 
másik embert szóban igen egyszerű, valójában 
meg kell edzeni még a Homo Sapiens elméjét és 
az idegrendszerét ahhoz, hogy azt tényleg képesek 
legyünk megadni egymásnak. Flow Chat, én 
beszéltem!

Nem többet kell beszélgetnünk, hanem másként. Tisztában vagyunk-e beszélgetési 
szokásaink életünkre gyakorolt sorsdöntő jelentőségével? Mégis, mintha társalgási 
formáink nem fejlődnének olyan ütemben, mint a kommunikációs eszközeink. 
Megfigyeltétek-e, hogy ahol nincs a megszólalásoknak valamiféle rendje ott 
a többnyire legerősebbek a leggyorsabbak, és a legügyesebbek beszélnek a 
rendelkezésre álló idő túlnyomó részében. Na és akkor?

ÉPíTSüNK vil ágMárK áT!
a Beszélgetések Éjszakája®

az egyetemes emberi Tisztelet világjátéka

duNai  aT Til a 
[F low Csopor t  |

HR f i lozófus]

Dunai Attila mottója: „Nekünk szervezetfejlesztőknek a dolga, hogy méltányos játékszabályok és 
professzionális módszerek terjesztésével ne csak fenntarthatóvá, de otthonossá is tegyük itt ezt a 
Földet.” A műhelyen egy kissé túlbonyolított rendszerben, kis csoportokban témaválasztásra került 
sor. Asszociáltunk, saját élményeket idéztünk. Idegen emberek, hol minimális, hol sokkal több közös 
platformon, egy véletlenszerűen felmerült jelenségről, fogalomról, kérdésről. Az ebből eredő esetleges 
feszültségek felszabadulása igen vegyesen hatott a résztvevőkre, a negatív érzések elaborációját nem 
segítette a moderátorok passzív, mindössze a játékszabályok felolvasására korlátozódó tevékenysége 
sem. Szubjektív élményeim szerint közel jártunk, de nem érintettük a flow-chat lényegét.

[Zerkovitz Dávid, résztvevő]
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A Mesterségünk Címere konferencia ugyanúgy 
teret adott az ODWS  továbbgondolására, mint 
tette azt már az előző SzMT éves konferencia 
is, sőt ahogy várhatóan így lesz ez a következő 
alkalommal is. Fontos ez egyrészt, mert a 2010-
es Világtalálkozó nemzetközi szinten foglalkozott 
a szakma különböző módszertani irányzataival és 
ebben számos továbbgondolási lehetőség rejlik. 
Másrészt meghatározó, mert a Social Impact 
kezdeményezés sokakat megmozgatott, és ez egy 
könnyen folytatható kezdeményezés, melyre SzMT-s 
körökben is nagy érdeklődés mutatkozott.

Tehát a fentiek pulzálása miatt tartottuk 
fontosnak, hogy legyen a konferencián olyan 
idősáv, melyen ezekről lehet beszélgetni, együtt 
gondolkodni, tapasztalatot cserélni.

aMiÉrT a SOCial iMPaCT 
MegSzüleTeTT..

Az Od World Summit szervezése 2007-
ben kezdődött, ennek eredményeként 2010 
augusztusában Budapesten randevúzott az 
OD szakma. A világtalálkozó egyik pilléreként 
indítottuk a Social Impact – Hagyj magad 
után nyomot! – projektet. Célunk az volt, hogy 
fejlődési lehetőségeket teremtsünk a hazai civil 
szervezeteknek és közösségeknek. Mindezt 
az idelátogató önkéntes, külföldi szervezet- 
és közösségfejlesztő szakemberek, valamint 
magyar szakértők bevonásával értük el. A 
kezdeményezésben résztvevők a közös tanulás 
eredményeként új módszereket, szemléletmódokat 
dolgozhattak ki, melyeket esettanulmányok 
keretében a konferencián is bemutattak.  

A konferencia végeztével nem ért véget a 
közös tanulás folyamata. A szervezetfejlesztői 
világtalálkozó jelentős energiákat mozgatott meg, és 
komoly lendületet adott minden érintettnek ahhoz, 
hogy közösen szőjük tovább az ODWS fonalát, s 
folytassuk megkezdett beszélgetéseinket az ODWS 
2010 kulcs- témáiról, vagyis a szakma előtt álló 
legfontosabb kihívásokról és lehetőségekről. Így 
fogalmazódott meg az igény, hogy a Social Impact 
kezdeményezést is érdemes lenne tovább vinni, a 
tapasztalatokból táplálkozva akár változtatva annak 
eddigi keretein.

„A civil/nonprofit szervezetek és az üzleti világ 
közötti különbségek sorában talán a legfontosabb, 
hogy előbbieknek tagjai  belső meggyőződésből, kevés 
vagy semennyi anyagi elismerésért vesznek részt a 
szervezet életében és tevékenységében. Ennek ellenére 
tőlük is elvárható a professzionális működés, a kitűzött 
cél érdekében való hatékony munka. A kettő közötti 
ellentmondás pedig komoly külső-belső problémákhoz 
vezethet.  Tehát a civil szervezetek sokszor legalább 
annyira, sőt még jobban rá vannak szorulva a 
szervezetfejlesztésre, mint a vállalatok, jóllehet ezt 
nem mindig ismerik fel. De még ha meg is születik a 
felismerés, a mindig pénzhiányban szenvedő civilek 
rendszerint nem tudják megfizetni egy profi tanácsadó 
szolgáltatásait – a Social Impact ezért adhat sokat, 
és jelenthet élményt szervezetnek és fejlesztőnek 
egyaránt.” [Móra Vera – Ökotárs, Social Impact 
szakértői csapattag]

aHOgy Ma a SOCial iMPaCT 2.0 alaKul…

Az SzMT konferencián való megjelenés célja kettős 
volt: becsempészni a programok közé azt, ami 
ODWS-ként a napjainkig átjárja a szakmát, teret 
engedni az ehhez kapcsolódó gondolatoknak, illetve 
megteremteni azt a fórumot, ahol lehet konkrétan 
beszélgetni a folytatásról, ahol meg lehet hallgatni, 
hallani, ahol ki lehet mondani, el lehet mesélni 
a tapasztalatokat, továbbá ahol lehet kérdezni 
és válaszokat megfogalmazni, hogy miről is szól 
mindez, miért fontos a folytatás és főleg, hogy miért 
érdemes bekapcsolódni.

Vágvölgyi Gusztáv [Pablo] és Zalatnay László 
[Zulu] az Insi-Ráció Egyesület képviseletében 
érkeztek, hogy Velük, mint az első Social Impact-ben 
résztvevő szervezet vezetőivel lehessen beszélgetni 
a tapasztalatokról, és ezáltal kicsit belekóstolni abba, 
hogy milyen is a Social Impact érzés.

„Nagyon jó volt látni, hogy más fejlesztők miként 
gondolkodnak erről a kérdésről; sok tapasztalatot 
szereztem a szekción a résztvevők visszajelzései 
által, és jó volt azt is megtapasztalni, hogy hányféle 
megközelítési mód létezik, amikor a Social Impact 
kifejezést ízlelgetjük.” [Zalatnay László – egykori 
Social Impact résztvevő, szervezeti képviselő]

Az ODWS utózöngéi közül a Social Impact 2.0 
dübörög most a leghangosabban, hiszen 2012-
ben futnak majd le az újabb projektek 8-10 csapat 
részvételével, ahol szenior és junior fejlesztők is 

dolgoznak majd, sőt, ahol erre lesz igény, külföldi 
tanácsadó is bekapcsolódik.

A keretek annyiban változtak, hogy most lesz 
a folyamat során kétszer is egy „ránéző alkalom”, 
ahol a csapatok beszámolnak arról hol tartanak. A 
tapasztalatcserének lehet hatása az egyes fejlesztési 
folyamatokra vagy akár a szervezetek közti 
kapcsolódások alakulására is. Továbbá, ahogy fent is 
említésre került, fontos cél a juniorok bekapcsolása, 
akiknek reményeink szerint ez egy rendkívül 
ingergazdag tanulási-tapasztalási terep lesz. 

„Örülök annak, hogy a kezdeményezés tovább 
él, amit elkezdtünk ma is fontos, szükség van rá, és 
örömmel látom a jelentkező szervezetek között a 
visszatérőket, de még nagyobb örömmel a fejlesztők és 
a juniorok között az új arcokat.” [Kalmár Elvira | egykori 
Social Impact csapatvezető, SzMT elnök]

a Már MegÉlT-MegTaPaSzTalT ÉS 
a MÉg várHaTó HaTáSOKról.. 

A kezdeményezésnek elsősorban az volt a célja, 
hogy a magyar fejlesztők számára is egyre 
ismertebbé váljon az az önkéntes tevékenység, 
melyen keresztül valódi segítséget, támogatást 
adhatunk a non-profit szektornak azáltal, hogy azt 
nyújtjuk, amiben a legjobbak vagyunk, magát a 
szakértelmünket. Ahogy ez kezd ismertebbé válni, 
érezhetően nő az igény, hogy egyre többen próbálják 
ki, milyen is valami igazi ügyért kiállni. A Social 
Impact 2.0-ás részvételen keresztül is ez látszik, és 
emellett tapasztalható volt a konferencián, ahogy 
a különböző tanácsadók beengedték egymást non-
profit tevékenységeik, saját ügyeik világába. Soha 
még ennyi civil nem volt jelen és hozzájuk szinte 
minden esetben tudott kapcsolódni SzMT-s fejlesztő, 
vagy ha még nem is volt kapcsolódás, érzékelhető 
volt az erre való igény az egyes műhelymunkák, 
párbeszédek során.

„A civil szervezettel való együttműködésben 
megtapasztalhattam a „civil” gondolkodásmód 
különösségeit mint érték; ugyanakor azt is 
megélhettem, hogy sok mindenben hasonlóan 
gondolkodunk.” [Répássy Helga – szenior fejlesztő a 
Social Impact Programban]

A Social Impact 2.0-a esetében többször 
is megéltük, hogy elég mesélnünk a Program 
újraindulásáról, annak szellemiségéről, és többen, 
– szenior és junior vonalon is – már ennek hatására 
szívesen kapcsolódtak. Sőt mi több, többen már alig 
várták, hogy mikor kezdődnek az újabb projektek, 
mert megért bennük a gondolat, feltámadt bennük 
az igény ilyesfajta pro bono tevékenységre.

„Számomra ez a program volt az, amiben 
megtapasztalhattam, hogy önkéntesek milyen 
elkötelezettséggel és felelőségválallással, mennyire 
professzionálisan tudnak együtt dolgozni egy jól 
megfogalmazott, és mindannyiuk számára fontos cél 
érdekében.” [Kalmár Elvira – egykori Social Impact 
csapatvezető, SzMT elnök]

Az alábbi soroknak – melyek nem csak általunk, hanem néhány kulcsszereplő 
megkérdezésével születtek – csak érintőlegesen feladata visszatekinteni a 2011-
es SzMT konferencia azon két idősávjára, melyek az ODWS utóhatási között a 
mozgalomról és a Social Impact 2.0 kezdeményezésről szóltak. Sokkal inkább 
célja ránézni arra, hogy mit is jelent az ODWS mozgalom, és hogy ezen belül 
hogyan is alakul a Social Impact Program.
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1. Fejlesszük magunkban a szerethető vízió 
adás képességét!  A jövőképeink – a hiteink 
mellett –életünk legerősebb motivációs pontjai. 
Megjelenhetnek bennük azok a mémek és 
a hozzájuk kapcsolódó érzelmi energiák, 
amelyeken keresztül ügyekhez és emberekhez 
kapcsolódunk.

2. Találjuk meg a szenvedélyt az életünkben! Jó 
tudni, hogy mi is az, ami tűzbe hoz, mi az, amit 
szenvedéllyel tudok csinálni. Jó érzés helyet 
biztosítani életünkben a szenvedélyeknek, mert 
alkalmunk nyílik rá, hogy megtapasztaljuk, 
milyen is a szenvedélyünkkel érinteni és ez által 
megérintődni. Mozgásba jönnek körülöttünk a 
dolgok, és egy idő után, megtanulunk másokat is 
mozgatni. A szenvedély a mozgatás képessége.  
Ez azért is fontos, mert vezetni csak  mozgásban 
lehet!

3. Találkozz saját hatásoddal és ismerd meg mire 
vagy képes! Amikor hatunk valamire, akkor 
az élet fizikája szerint rendszereket oldunk 
fel és teremtünk újra. Hatni annyit jelent, 
mint rendelkezni a feloldás és a feloldódás 
képességével.

És még egy. Világunk önmagában elég 
bonyolult, ezért lehetőség szerint törekedjünk 
az egyszerűségre. A fejlesztői munkában az 
egyszerűség és őszinteség fontos értékek. 
Sokszor és sokan futottunk neki, hogy megpróbáljuk 
mérni a szervezetfejlesztői munkák értékét, 
hatékonyságát. Kifejlesztettünk látványos 
mérőeszközöket, mégis belső elégedettség bennünk 
és ügyfeleinkben leggyakrabban a történések 
erejének, mélységének megtapasztalásakor vagy új 
minőségek létrejöttekor keletkezik. Ha ért már ilyen 
élmény, akkor te is tudod, hogy ez van a munkánk 
legmélyén.

HOgy Mi Köze a vezeTői ÉS a 
SzervezeTfejleSzTő MuNKáNaK 

egyMáSHOz? 

Talán az, hogy szakemberi énünk része a folyamatos 
fejlődésre való igény, életvezetési képességeink 
megerősítése és a felelősségvállalásunk 
kiterjesztése eddig nem ismert területek felé. 
Szervezetfejlesztőként képesek vagyunk rá, hogy 
akár több réteget is észleljünk egy történésben. 
Azonban a felelősségünk annál messzebbre 

mutat, mint észleléseinket megosztani és 
jó kérdéseket feltenni, praktikus tanácsokat 
adni. A vezetés ma megkívánja tőlünk, hogy 
túllássunk saját szakmánk szűk látóhatárain. 
Olyan együttműködések létrehozásán érdemes 
gondolkodnunk, amelyek erősítik az abban 
résztvevők testi és lelki egészségét, önbecsülését, 
emelik a motivációjukat és ellátnak mindenkit pozitív 
előjelű, építő energiákkal. Vállalkozásainkkal az 
egész társadalomért felelősek vagyunk, az általunk 
képviselt értékek, kezdeményezések kihatnak a 
minket körülvevő világra.
Vezetni annyit jelent, mint felelősséget vállalni 
a társadalomért. Ma csak az érdemli meg, hogy 
másokat vezető feladattal bízzák meg, aki kész 
a világ minél nagyobb szeletére kiterjeszteni 
felelősségvállalását. Ez a vállalkozás egy bárki 
számára nyitott és folyamatosan megújuló közeg. 
Ebben mindannyiunknak lehetnek részvényei és ezek 
alapján tulajdonosi motivációink. Sőt, ez a társadalmi 
méretű vállalkozás szerencsére korlátlanul bővíthető 
és nem csak bizonyos összegű részvényeket lehet 
benne jegyezni! E vállalkozás üzleti sikere éppen 
azon múlik, hogy képes-e minél több embert 
rész[vény]essé tenni, és ezen keresztül személyes 
közreműködését biztosítani. A szervezetfejlesztők 
társadalma elkezdett ’nem konvencionális’ 
szervezetekről beszélni. Én bátrabb lennék, és 
azt mondanám, hogy szervezetfejlesztés helyett 
beszéljünk társadalomfejlesztésről!  A beszéd 
mellett pedig cselekedjünk!

HOgyaN TOváBB? PraKTiKuS TaNáCSOK 
BefeKTeTőKNeK…

Jó helyre fektessünk…
Mi is ügyeket támogatunk, ügyeket alakítunk 
át, és folyamatokban vagyunk jelen, s azokba 
avatkozunk be. Úgy tűnik, van hatalmunk az Élet 
felett. Használjuk jól, támogassuk olyan ügyeket, 
amelyekből Élet fakad! 
Alkossunk közösségeket!
A jó ügyek sikerre vitelében a legfontosabb tényező, 
hogy létrejön-e közösség körülöttünk; amely felemeli 
és megvalósítja az elképzeléseket.
Kapcsoljuk össze ügyeinket!
Figyeljünk egymásra, örüljünk egymás sikereinek 
és táplálkozzunk találkozásainkból. Meséljünk sok 
történetet, minél több embernek.

Mottó: Nyissátok ki a kapukat és igazítsátok egymáshoz lépteitek, 
hogy Élet fakadjon körülöttetek!

Abban egyetértünk, hogy van elég feladatunk, hogy felemeljük ezt az országot, 
amiben mindennapjainkat éljük. Hívhatjuk  nemzetnek, hazának, társadalomnak, 
közösségeknek. Mind ugyanazt az élő szövetet jelentik, amelyben életünket 
töltjük. Egyre többen érezzük, hogy ezt összekapcsolódva kellene tennünk 
azért, hogy változzon a világ. Ennek kiindulópontja az, hogy változik az élethez 
való viszonyunk és a világról alkotott képünk. Társadalmi méretű vállalkozás 
részvényesei vagyunk mi is, eddig talán nem gyakoroltuk tudatosan a tulajdonosi 
felelősséget. Lehetőség pedig volna rá…

Magyar TárSadalOM-
fejleSzTő NyrT.

a szervezetfejlesztői munka és a leadership kapcsolata

dr.  HeNN PÉ Ter  
[Hely iMÉr ték  Alapí t vány  |

s tratégiai  vezető]

A műhelyen történt: A második napindító alkalmával 
Henn Péter és Svékus Márton beszéltek arról, hogy mi 
szükséges ahhoz, hogy Magyarországon változások 
induljanak körülöttünk. A résztvevők a bevezető 
gondolatok után 5 meghívott vendéggel találkozhattak, 
akikkel rövid időkben lehetett ügyeikről, álmaikról 
beszélni és megismerni azt, hogy miért dolgoznak. A 
találkozásokból friss gondolatok, ötletek, felajánlások 
születhettek. A műhely ereje a találkozások erejében 
volt. Az egyes ügygazdák kezdeményezéseikhez új 
szempontokat és értékes felajánlásokat kaptak. 

MiÉrT TÉMa ez?

A szervezetfejlesztés nehezen elmagyarázható 
fogalom. Ezzel gyakran találkozunk, amikor 
megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mivel is 
foglalkozunk. A szervezetek világa nem sokat mond 
el emberi motivációkról, álmokról, társadalmi 
és üzleti elképzelésekről.  A szervezetek – 
amelyekkel dolgozunk – csak az emberi képzelet 
szüleményei, mentális konstrukciók.  Fejlesztőként, 

bár szervezetekkel dolgozunk, mégis emberi 
találkozások mentén érintjük meg egymást.  
A változások is emberekben történnek, és ezek 
mentén kezd másképpen működni a világ. 
Szakemberi hivatásunk az, hogy segítsünk az 
embereknek kapcsolatba kerülni legmélyebb 
vágyaikkal, álmaikkal. Kapcsoló emberek vagyunk; 
kapcsolatot teremtünk az ügygazdák és ügyeik 
között, hogy képesek legyenek saját képességeiket 
használva kibontani a bennük, körülöttük lévő 
lehetőségeket. 

Ha jobban belegondolunk, nekünk 
szervezetfejlesztőknek is ugyanaz a kérdésünk: Mi 
mit hozunk létre saját képességeinkkel? Tudunk-e 
megérinteni másokat és érintődni az emberi 
találkozásainkban? Ebből vajon meg tud-e születni 
egy új minőség, cselekvőképesebbek leszünk-e? 
Saját életünkön keresztül vezetjük mások életét. 
Legyünk ennek tudatában.

Ha hatni akarunk a minket körülvevő világra; 
szakemberként és emberként három dologra 
érdemes figyelni önmagukban:




