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Innováció – Humán innováció  

 

Számomra az innováció tartalma nem más, mint életminőség, értékes emberi kapcsolat, egyéni és 

társadalmi felelősség, a mindig megújuló fejlődés lehetőségét generáló eszközrendszer, módszer és 

megújulás komponens, a tudás megszerzésének és a tudás átadásának folyamatában. A korábbi 

rendszeres működés rutinfolyamatait meghaladó, új tudás kialakulása. 

A humán innováció életképességét a megújuló tudás, annak befogadása, alkalmazása és átadása 

biztosíthatja. A tudás egyre fontosabbá válik a mai gazdaság értékteremtési folyamatában, amelynek 

több vetülete van. Elemzésre érdemes a szervezeti, ágazati, regionális, térségi és kistérségi, valamint a 

szolgáltatási területek.  A humán innovációt célzó akciók – ahogy az emberi erőforrás menedzsment 

tudománya is – nem pusztán, mint egy mechanikus termelési tényezőt veszik figyelembe az alkotó 

munkát végző embert és csoportjait, hanem, mint egy széles környezeti (szociális, gazdasági és 

kulturális) és egyéni (individuális, pszichés és biofizikai) rendszer alkotó elemeit. A megközelítésmód 

ezáltal széles spektrumúvá válik, a humán innováció és menedzsment témaköre egyaránt közelíthető 

pszichológiai, kulturális, fizikai-biológiai, gazdasági, jogi és szociológiai szempontok szerint. Most 

szociológiai, szociálpszichológiai, tanácsadói megközelítésből elemezném ezt a területet. 

Általános megállapításként elmondható, hogy a szervezeteknek nő az igénye a professzionális 

szolgáltatások iránt. Így tanácsadói szemszögből elemezve ezt a témakört, jól látható, hogy az elmúlt 

két évtizedben a tudás-intenzív üzleti szolgáltatások széles körében érdeklődtek az emberi erőforrást 

megújító módszerek iránt. Jellemző, hogy az Európai Unió (EMCC 2005) és az OECD (OECD 2006) 

is elismerte jelentőségüket, és maga is támogatott a tudás-intenzív szektorhoz kapcsolódó projekteket. 

A tudásalapú szolgáltatások irányába történő elmozdulás és ezen szolgáltatások fejlődése kapcsán 

azonban többnyire olyan szolgáltatásokról esik szó, amelyek az üzleti szektorból származnak 

(Toivonen 2004, EMCC 2005, OECD 2006). Legalább ennyire fontos véleményem szerint a nonprofit 

szervezeti munka értékteremetése is. 

 

Az innovációs és a humán innovációs folyamatok főbb fázisai 

 

Az innováció megvalósulhat folyamatos, állandó megújulással (Porter), kis változásokon/lépéseken 

keresztül („kaizenolás”; az innováció szükségességét és formáját például az adott termék vagy 

szolgáltatás életciklusa határozhatja meg); adott időközönként, egyidejűleg több és nagyobb volumenű 

változtatás végrehajtásával (a megújulás szükségességét ilyenkor például a szervezet rossz piaci 

pozíciója vagy alacsony társadalmi megbecsültsége jelezheti); illetve valamilyen „stratégiai újdonság” 

megvalósításával és bevezetésével (Kotler). 

Innováció nincs humán tényező nélkül és fordítva. Ezért érdemes egy elemzési egységbe vonni ezt a 

témakört. Az innovációs és a humán innovációs folyamatok elemzését az innováció stratégai 

keretértelmezéséből kiindulva érdemes megtenni. A vállalati stratégia legfontosabb része az 
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innovációs stratégia. Az innovációs stratégia az intézmény stratégiájának egyik legfontosabb eleme, a 

versenyképesség megteremtéséhez/megőrzéséhez szükséges korszerűsítési feladatok meghatározása, 

majd megvalósítása. Alapvető döntés a kívánatos stratégia típusa (annak meghatározása, hogy hol van 

módunk az élvonalba kerülni vagy ott maradni, hol kívánjuk a trendek követését, s hol van remény új 

vevőkörre). A hatásos innovációs stratégia egyszerű, a kielégíteni kívánt szükségletre, a végtermékre 

koncentrál. Megvalósítása célszerűen kicsiben indul, hogy kezdetben csak kevés emberre, pénzre, s 

szűk piacra legyen szükség, hiszen az innováció „elsőre” alig több mint egy „majdnem jó” próba, s a 

szerény kezdet teremthet lehetőséget az elkerülhetetlen korrekciók olcsó elvégzésére. Az innovációs 

stratégia négy nagy területre/fejezetre osztható. Az egyes területek tartalma a következő: 

1. A külső innovációs környezet felmérése:  

- a saját termékek helyzete, innovációs szintje, 

- a fogyasztók igényeinek elemzése, 

- a versenytársak innovációs eredményeinek feltárása, 

- a szállítók fejlesztési terveinek ismerete, 

- az állami gazdaságpolitikai innovációs támogatások felmérése, 

- a legújabb szabadalmakról, termelési eljárásról, termék típusokról való tájékozódás. 

2. A vállalkozás szervezetének elemzése:  

- adaptációs, megújulási képesség, 

- szervezeti rendszer átalakítása, 

- munkatársak állandó továbbképzése, 

- az új termékek gyártására való felkészítés, 

- az innovációs lánc működtetése, 

- piacfelmérés: a marketing menedzsment feladata, 

- kutatás, fejlesztés: kikísérletezik a termék műszaki paramétereit, 

- beruházás: tömeges előállításhoz új technológia és technika kell, 

- termelés: a termelés menedzsment koordinálja, 

- értékesítés: a marketing menedzsment feladata. 

3. Alapvető innovációs irány (stratégiák) meghatározása:  

- reagáló, alkalmazkodó stratégia: a szervezet gyakorlatilag nem folytat innovációs 

tevékenységet, csak követi a piacvezetőket, csak akkor fejleszt, ha a piaci verseny 

rákényszeríti, mindig utólag teszi meg a szükséges lépéseket; 

- védő stratégia: a szervezet piaci pozícióit (részesedését) kis mértékű fejlesztések révén 

és a környezethez való alkalmazkodás elsődlegessége mellett kívánja megtartani; 

- kutató stratégia: innovációs kutató tevékenységet folytat, önálló kutató, fejlesztő 

részleggel rendelkezik, melynek feladata a termékek kifejlesztése, kikísérletezése, 

költségigényes nagy kockázattal jár, de kiemelkedő nyereséggel kecsegtet; 

- elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati szervezeti rendszer elemzéséből 

indul ki, a megfontolt biztonságos fejlődést biztosítja, a kisebb fejlesztési lépéseket 

támogatja. 

4. Az innovációs lépések kidolgozása:  

- ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző rendszer kialakítása, a felmerült fejlesztési ötletek 

összegyűjtése, az ígéretes ötletek kiválasztása; 
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- tervezési folyamat: az ígéretes ötletek pontos meghatározása, megfogalmazása, az 

ötletek nagyvonalakban való kidolgozása, a megvalósítható tervezetek kiválasztása; 

- fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása, tesztre alkalmas 

fejlesztések kiválasztása; 

- tesztelés: a megvalósítható fejlesztések szűkebb körben való kipróbálása, a tesztelés 

eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása, 

- megvalósítás: az innovációs eredmények gyakorlati bevezetése. 

Az innovációs stratégia természetesen felöleli az innováció mindhárom típusát, a termék és 

technológia, valamint a szervezeti innovációt egyaránt. A stratégia jellemző kritériumai: 

- hosszú távú, 

- jövőbetekintő, 

- folyamatos, 

- kreatív, 

- rugalmas, 

- aktív, 

- akciókra építő, 

- sikerorientált, 

- változásorientált. 

A sikeres innovációs folyamat lépései: 

- a piaci fogyasztók igényeinek figyelembevétele, 

- hatékony információs rendszer működtetése, 

- az innovációs stratégia lendületes kidolgozása és megvalósítása, 

- a kooperációs lehetőségek kihasználása, 

- rugalmas vállalati struktúra kialakítása, 

- az innovációból való kiszállás lehetőségének fenntartása, 

- a megfelelő erőforrások biztosítása. 

Alkalmazható módszerek: 

- Boston mátrix vagy BCG (The Boston Matrix), 

- Kereszt-hatás szimuláció (Cross-impact simulation), 

- Értéklánc (Value Chain), 

- Értékáram elemzés (Value Stream Analysis), 

- Problémák megoldási kör (Problem-Solving Cycle), 

- Mérföldkő diagram (Milestone charts). 

Fontos az adott törekvést megvalósító fő kutatás-fejlesztési, innovációs célok és az elérésüket 

elősegítő legfontosabb stratégiai akciók – eszközök és programok – kijelölése. Az integrált irányítási 

rendszerek működtetéséhez nélkülözhetetlen a célok lehetőség szerinti számszerűsítése is. 

Alkalmazható módszerek: 

- Öttényezős modell (The Five Forces Model), 

- Kereszt-hatás szimuláció (Cross-impact simulation), 
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- Stratégiai helyezkedés (Staraegic Positioning), 

- Delphi módszer (Delphi exercises), 

- SWOT analízis (SWOT Analysis), 

- Intuitív gondolkodás (Intuitive thinking), 

- A termék/piac lehetőség mátrix (Ansoff), 

- Költségelemzés az ötlettől a kivonásig (Total or whole life costing), 

- Mérföldkő diagram (Milestone charts), 

- Mérföldkő monitoring (Milestone monitoring-progress/slip charts). 

A fenti felsoroláshoz szorosan kacsolódnak a humán innovációs tényezők, amelyek alapját szerintem 

az innovációs tőke teremti meg. Ezek egy-egy szervezetnél olyan vagyoni elemek, mint:  

- a munkavállalók tudása, 

- tapasztalata,  

- kreativitása,  

- a vevők a vállalkozás termékeibe, szolgáltatásaiba, márkáiba vetett bizalma,  

- a vállalati információ- és a tudásmenedzsment rendszer,  

- az adminisztratív rendszer, a jogok, a védjegyek,  

- az üzleti folyamatok,  

- a vállalati tervezés, az előrejelzések és  

- a stratégia-készítés eredményessége. 

Ezen vagyonelemek biztosítják a humán innovációs folyamatokhoz a terepet, mivel ezek a vagyon 

részei, de mégsem láthatók, megfoghatók, s nehezen értékelhetőségük miatt nem képezik a mérleg 

számszerű részét. Egyre inkább megfigyelhető tendencia, hogy a mai vállalatok piaci értékének 

nagyobb részét nem is a könyv szerinti értékük, hanem ezek a „láthatatlan értékek” adják. E tényezők 

kimutatása a vállalkozások elé komoly kihívásokat állít – hogyan lehetne számszerűsíteni, 

menedzselni, fejleszteni ezen tényezőket, s az általuk létrehozott intellektuális tőkét megsokszorozni. 

Ebben jelent újat és eredményes megoldást a humán innovációs folyamatok elindítása, amelyek az 

intellektuális tőke menedzseléséhez szükségesek, hiszen a pazarlás, a vagyon parlagon hagyása, 

esetleg elvesztése a „láthatatlan értékek” esetében is megengedhetetlen.  

A humán területek és a kapcsolatok fontossága összehangolásának lépéseit csak egy mátrixegységben 

lehet elképzelni, mert csak soktényezős módszerrel lehet eljutni ahhoz, hogyha egy szervezet humán 

tőkéjét meg szeretném növelni, akkor milyen feltételrendszerben érdemes csak. Így én most lépések 

helyett a táblázatokat szeretném bemutatni, hogy a humán terület, ahol a humán innováció zajlik, csak 

kapcsolati hálóban tudja kifejteni hatását. Ez a kapcsolati háló biztosítja a működési struktúrát és az 

emberi tőke aktivitási területeit. A működés rendezettségét pedig a szervezeti belső és külső 

infrastruktúra megléte és fejlesztési irányai biztosítják. Itt fedezhető fel a szervezeti tőke, amely 

strukturális tőkéből és innovációs tőkéből áll. Harmadik tényezőként a szellemi tőke jelenik meg, 

amely az egész szervezeti működést képes dinamizálni. A humán innováció az emberi tőke, 

szakértelem kompetencia és intellektuális képesség révén a szervezet működéséhez a kapcsolati 

lehetőségeket tárja fel, és garantálja az állandó mozgást, fejlesztést. (1. sz. és 2. sz. táblázatok). 
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1. Humán területek 2. Szervezet területe 3. Kapcsolatok területe Kutató 

Emberi tőke Szervezeti tőke Vevői tőke Roos és Roos 

Emberek Belső Külső „Ír” 

Emberi tőke 
Strukturális 

tőke 
Innovációs 

tőke 
Vevői tőke Chen-Zhu-Xie 

Emberi szakértelem Belső struktúra Külső struktúra Sveiby 

Emberközpontú Szellemi tőke Infrastruktúra Piaci Brooking 

Emberi erőforrás 
Szervezeti 
források, 

lehetőségek 
infrastruktúra Partnerek 

Schmidt-
Friedag 

Emberi tőke 

Strukturális tőke 

Skandia 
Navigator 

Szervezeti 

Piaci 
Folyamat 

Innovációs 
tőke 

Humán Strukturális Kapcsolatok 

Bontis 
Kompetencia Attitűd 

Intellektuális 
képesség 

Szervezet  
Megújulás, 
fejlesztés 

 

Humán tőke Strukturális tőke Ügyféltőke 

Stewart 
Felkészültség Motiváció Szervezet Cégkultúra 

Folyamatok 
minősége 

Szolgáltatásban, 
termékben lévő 

innováció 
Ügyfélbázisok Lehetőségek 

Emberi tőke 
Strukturális tőke Bucklew, 

Edvinsson Szervezeti Vevői 

Emberi tőke 
Szerkezeti 

tőke 
Szociális tőke Krebs 

Humán tőke Strukturális tőke 

Hoffmann 
Kompetencia Készség 

Tanulási képesség, 
rugalmasság 

Szervezet Innováció Kapcsolatok 

Emberi tőke Szervezeti tőke Vevői kapcsolatok 

Ross 
Tudástőke Képesség Motiváció Feladat 

Üzleti 
Folyamatok 

Innováció, 
újítás 

Vevői Beruházói Partneri Beszállítói 

Humán tőke 
Folyamat 

Tőke 

Innovációs 

tőke 
Vevői tőke 

European 
Observatory 

on Intangible 
Assets 

 
1. sz. táblázat: Intellektuális tőke fogalom-meghatározások összevetése 
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Humán területek 

 
Kategória neve 

1. 
Tudástőke 

2. 
Képességek 

3. 
Motiváció 

4. 
Tapasztalat 

5. 
Innováció 

6. 
Vállalkozókedv 

7. 
Készségek 

8. 
További 

területek 

 
Kutató 

Humán tőke Tudástőke Képességtőke 
Motivációs 

tőke 
     

Roos és 
Roos 

Emberi tényező 
Tudás 

Know-how 
Kompetenciák 

  Tapasztalat     „Ír” 

Emberközpontú 
nézet 

Kollektív 
szaktudás 

Vezetői 
képesség 

Menedzsment 
képességek 

  Kreativitás Vállalkozókedv 
Problémamegoldás 

 
 Brooking 

Humán tőke Felkészültség  Motiváció      Stewart 

Humán tőke Tudás 
Képességek 
Tehetség 

  
Innovációs 
képesség 

  
Vállalati kultúra 

Filozófia 
Információk 

Bucklew, 
Edvinsson 

Humán tőke Know-how 
Készségek 
Adaptivitás 
képessége 

Motiváció 
Felsővezetés 

vezetési 
módszerei 

Innováció-
készség 

Vállalkozókedv   

Bontis-
Dragonetti-
Jacobsen-

Roos 

Emberi 
szakértelem, 
hozzáértés 

Tudás 
Szakértelem 

Alkalmasság       Sveiby 

Emberi tőke Know-how 
Vezetési 

képességek 
   Vállalkozókedv 

Folyamatos 
tréning 

Vállalati érték 
Tudáshálózatok 

(Szervezet) 
EU 

Humán tőke 
Akarat és tudás 
(kompetenciák) 

Akarat és 
lehetőség 

(készségek) 
 

Tanulási 
képesség, 

rugalmasság 
    

Julia 
Hoffmann 

Emberi 
erőforrások 

Tudás Képesség  
Egymással való 
együttműködési 

kultúra 

Stb.    
Schmidt, 
Friedag 

Emberi tőke Tudástőke Képesség Motiváció    Feladat  
Fernström, 

Roos 

2. sz. táblázat: Vizsgált kutatók, elemzők humán területre vonatkozó összehasonlító felosztása 
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A jó innovátor 

 

Minden innováció sikere a folyamatban résztvevők személyiségjellemzőiből és csapat együttműködési 

készségéből áll. Érdemes összeszedni a jó innovátori tulajdonságokat, viselkedési aspirációkat. Az 

innovációs folyamat sikere szempontjából az egyik legfontosabbnak tartott tényező az innovátor 

személye és környezete. A sikeres technológiafejlesztési, kutatási és térségi kezdeményezéseknél 

mindenütt található egy karizmatikus egyéniség, aki rendelkezik a szükséges innovációs-készséggel. 

Ez magában foglalja: az újra való nyitottságot, a kreativitást és a kezdeményező-készséget. E 

tulajdonságok mellé társulási-, együttműködési- és szervezőkészség, meggyőzőerő, a közvetlen 

környezetükön, közösségükön túlnyúló kapcsolati háló, a helyitől eltérő ismeretanyag párosul. 

Gazdaságilag-érzelmileg függetlenek vagy függetleníteni tudják magukat az érdek- és rokonsági 

viszonyoktól. Ezek a tulajdonságok nem mindig párosulnak egyetlen személyben, így az „innovátor” 

egy csoport lesz, ahol a kreatív emberen kívül megfelelő tulajdonságokkal és hatáskörökkel 

rendelkező személyek működnek együtt.  

Az innovátorok maguk sikerkeresők és konstruktív versenyt folytatnak, ezért sokszor megütköznek 

kudarckerülő esetleg destruktív vetélkedést folytató környezetükkel. Nézzük meg e két magatartás 

jellemzőit. 

A sikerkereső és a kudarckerülő magatartás: 

 
S i k e r k e r e s ő  m a g a t a r t á s  K u d a r c k e r ü l ő  m a g a t a r t á s  

Bátor kockázatvállalás Félelem a kockázatvállalástól 

Jövőorientáltság Múltorientáltság 

Innováció és rendszerszemlélet Deduktív gondolkodás 

Emberközpontúság Szervezetközpontúság 

Optimizmus és humor Pesszimizmus és komolyság 

 

Amennyiben az innovátor erős kapcsolati hátteret alakított ki (jelentős formális vagy informális 

hatalommal bír), az elfogadása viszonylag hamar megtörténik, az innováció elterjedése gyors, hatása 

maradandó, a fenntarthatóságára nagy az esély. Egy sikeresen véghezvitt adott projekt – amely 

fenntarthatóvá tehető – újabb innovatív ötletek, fejlesztések kiindulópontja lehet, és ez újraindítja az 

innovációs láncot. Ellenkező esetben – kudarckerülő, destruktív környezetben – az innovációs lánc 

hamar megszakad, az innováció megtörik a környezet ellenállásán, gáncsoskodásán. Esetleg még 

néhány bátortalan kezdeményezés tanúja lehet az innovátor környezete, de ezek többnyire már eleve 

kudarcra ítéltek. Ez a tény egy nagyon fontos, jövőépítést is befolyásoló tényre hívja fel a figyelmet: 

„Az innovációk terjedése mindig egy társadalom tagjai között ragadható meg, ezen egyének közötti 

érintkezés pedig maga a társadalmi kapcsolatháló. Az érintkezések hálózata határozza meg, hogy 

milyen gyorsan terjednek az innovációk, és milyen gyorsan fogadják be őket.” 

A regionális, térségi és kistérségi környezetben megjelenő innovációk átvezetnek a hagyományos 

gazdálkodói létből a vállalkozói létbe úgy, hogy közben nem feltétlenül rombolják le a 

hagyományosnak tekinthető kapcsolati rendszereket. A munkás-, kistérségi és szolgáltató társadalom 

szereplői gyakran a helyi társadalom igen erős gazdasági szereplői, így könnyen betölthetnek 

innovátor, azaz mintakövető szerepeket. Ebben a környezetben a magasabb presztízzsel bíró helyi 

szereplők gyakran lehetnek példaképek, az ő újításaik mintaként szolgálhatnak. Ez akkor fordulhat elő, 

ha őszinte párbeszédet képesek folytatni. Az emberi tényező három alapvető változási elven alapul: 

1. Az őszinteség nagy egyszerűsítő. Azáltal javítja a szervezeti hatékonyságot, hogy a csapatokat, a 

döntéshozást és az egyéni teljesítményt hatékonyabbá, gyorsabbá, ezáltal a szervezetet 

jövedelmezőbbé teszi.  

2. A választás elve teremti meg az elszámoltathatóságot. Minden, ami az emberek között történik, az 

emberek – tudatos vagy tudattalan – választásainak következménye. Mindannyian 100%-ban 

felelősek a saját helyzetért, nincs kit hibáztatni.  
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3. A tudatosság elve szerint minél magasabb szintű az öntudatunk és az önbecsülésünk, annál 

racionálisabb a viselkedésünk, és annál kevésbé védekező.  

 

 
 
 

Amennyiben a szervezetekben alkalmazzák ezeket az elveket, megváltoztatnak gyakori hiedelmeket az 

emberek közös munkájáról, egy sor új feltevéshez vezetve.  

 

Innovátori csoportok: 

1. Stratégiai innovátorok: Ezen cégek számára az innováció központi tényező a 

versenyképességi stratégiában. A K+F folyamatos bázist képez a termék- és eljárás-

innováció fejlesztésében. Olyan innovációk forrásait képezik, melyek más cégek 

részére is diffúziót jelentenek. 

2. Időszakos innovátorok: Ezen cégek végeznek K+F tevékenységet, innovációt is 

folytatnak cégen belül, amikor szükséges vagy kedvező számukra, de az innováció 

nem stratégiai tevékenységük. 

3. Technikai módosítók: Ezek a cégek nem K+F alapú tevékenységen keresztül 

módosítják meglévő termékeiket és eljárásaikat. Sok cég ebben a csoportban főként 

eljárásújító, mint innovatív termékfejlesztő. 

 

A nonprofit szervezetek humán innovációs tőkéje 

 

Kiemelt terület Szövetségünk számára a nonprofit szervezetek humán innovációs tudástőkéje. Sokrétű 

hasonlóságokat figyelhetünk meg az üzleti szektorban zajló folyamatok és a nonprofit szektor 

tendenciái között a humán innovációs fejlesztési orientációkban. Tapasztalatok alapján mondhatjuk el, 

hogy a tudás menedzselése nemcsak az üzleti, hanem az állami és a nonprofit szektorban is fontos 

kérdéssé vált, ahogy ezt a szakma kiváló kutatói és képviselői is többször megfogalmazták (Heizmann 

2008, Juhász G. 2008-2009-2010. kutatásokban). Ezen kutatásokban és gyakorlati projektek 

megvalósításában igazi előremutató példákat látunk a nonprofit szervezetek működésében és a 

versenyszférában is, amikor képesek e vezetők a tanácsadók segítségével elindítani a humán 

innovációs folyamatokat, képzések, tudásmegújítás révén.  

 

Egyik síkon ezen kutatások a közösségi oktatási és képzési célok minőségi orientációjáról beszélnek. 

Az egyéni kézségek és kompetenciák fejlesztésére helyezik a hangsúlyt és ezzel összekötnek, 



 9 

felértékelnek minden tanulási teret, ahol az egyén készségstruktúrájának fejlesztése az elsődleges 

célkitűzés. Ehhez a fejlesztéshez a hosszú távú keretet az Európai Unió adja, meg kell ismernünk a 

markáns, eredményes oktatási és képzési politikáját, mivel ez teremthet meg egy új közpolitikai 

keretrendszert, az egész életen át tartó tanulás (LLL) ernyője alatt. 

 

A humán innováció másik jelentési síkja a meglévő ismeretek továbbfejlesztése. Amennyiben 

elfogadjuk azt a véleményt, hogy a humán innováció a folyamatos képzés révén tud előrejutni, 

megújulni, akkor össze kell kapcsolnunk ezt a gondolatot a valóságosan mobilizálni kívánt európai 

polgár tanulási lehetőségének fejlesztésével. Az egységes európai felsőoktatási térségi lehetőségek és 

az egységes európai képesítési keretrendszer, az Europass, továbbá az egész életen át tartó tanulás 

integrált keretrendszerébe illesztett európai programok nagyon komoly feltételrendszert biztosítanak a 

humán innovációnak, nemzetgazdasági erővé fejlesztéséhez. Az egész életen át tartó tanulási 

paradigma formálódása és az európai közpolitikai rendszerbe (EKR) történő stratégiai beépülése kettős 

célt szolgál. Egyrészt igyekszik hozzájárulni a foglalkoztatás fejlesztéséhez és azon keresztül a 

gazdasági növekedés és versenyképesség növeléséhez a koppenhágai (1993), az Agenda 2000 (1997), 

majd a lisszaboni célkitűzések (2000) alapján. Ugyanakkor az aktív állampolgárság fejlesztésének 

témája ellensúlyozza a gazdasági orientációt. Közpolitikai értelemben olyan program született az ún. 

lisszaboni folyamat részeként, melynek alakításába bekapcsolódhatnak a tagországok érintett 

szervezetei és intézményei, ez saját érdekük is, de egyben feltétele a közösségi együttműködésnek, a 

közös programokban való tevékenységnek. Azt érzékeljük, hogy ez a bekapcsolódás a 

keretrendszerben nagyon esetleges, nem eléggé átgondolt és lassú. Nagyon sok tennivaló van ezen a 

területen és a valódi eredményeket a közös fejlesztések – a for-profit és a nonprofit szervezetek – 

biztosíthatják. 

A harmadik sík a regionális-térségi-területi vetület, a munkaerő és a foglalkoztatás-politika 

kapcsolatrendszerében. A gazdasági növekedés gyorsulásával egyre nagyobb követelmény a 

versenyképesség javulását segítő, megfelelő minőségű és szerkezetű képzettséggel rendelkező 

munkaerő biztosítása. Érdemes végignézni egy konkrét példát e témakörben. 

A Közép-Magyarországi Régiónak (=KMR), mint „kreatív helynek”, s egyben az ország domináns 

társadalmi, gazdasági, kulturális motorjának fel kell vállalnia versenyképességének javítását a 

tudásmenedzselés területén, mint kiválasztott terület. Budapestnek, mint kreatív helynek a nemzetközi 

versenytársakkal szemben kell versenyelőnyre szert tennie. Azon dolgoztunk, hogy a KMR fejlesztési 

céljai közül prioritási sorrendet tudjunk felállítani, amelyre a középtávú térségi stratégia épülhet. 

Ezek a következők: 

- a Területi Integrált Szakképző Központok működésének segítése, 

- a kistérségi (munkaügyi kirendeltségi) szintű munkaerőpiaci-képzési érdekegyeztetés 

rendszeressé tétele, valamint 

- az újonnan megjelenő képzési igények érvényesülésének támogatása. 

Megfogalmaztuk az elkövetkezendő időszak fejlesztési prioritásait is: 

- egységes és átjárható szakképzési irányítás kiépítése szükséges,  

- kistérségi szintű rövid és középtávú munkaerő-piaci előrejelzések készítése, 

- kistérségi szintű keresett szakmák és telített szakmák jegyzékeinek összeállítása és 

megismertetése (fórumok, sajtó, internet) 

- a képző szervezetek, a közvetítők és a vállalkozások érdekegyeztetését, 

együttműködését segítő programok, rendezvények, 

- a szakképzés, a felsőoktatási képzés és a felnőttképzés egy rendszerben történő 

szervezése, kezelése, támogatása 

- tanácsadás a pályaválasztás és pályaorientáció kérdésében,  
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- az újonnan megjelenő vállalkozói igényekre épülő képzési program szervezése, 

- a beruházásokhoz kapcsolódó speciális képzések, 

- a munkanélküliséggel veszélyeztetett munkavállalók képzési programjai, 

- a munkaerőpiacra szociális okok miatt visszatérők képzési programjainak támogatása 

(GYES, GYED, GYET, beteg- és idősgondozás), 

- e-learning projektek támogatása (a nyelvoktatás, az informatika, a vállalkozói ismeretek 

és a készségfejlesztések terén), 

- felsőfokú oktatási modulok beépítése a tananyagba, karrier központok működtetése. 

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a régió és kistérségeinek humán innovációs tőkéjét, a képzési 

tudástartalmak bővítését kell elvégezni tervezett formában, a belső koherencia megteremtésével és 

csak ezután lehet szó az épített környezet, a környezetvédelem, a közlekedés és más jellegű feladatok 

megfogalmazásáról. A továbblépéshez fontosak voltak ezek a régiófejlesztési kutatások. Levonható 

megállapítás, hogy a tudásalapú társadalom, a versenyképes gazdaság és az élethosszig tartó tanulás 

korszakába lépve a humán ellátórendszernek is fel kell venni a lépést a modernkor kihívásaival.  

 

Az egész életen át tartó tanulás integrált programja 

ÁGAZATI PROGRAMOK 

TRANSZVERZÁLIS 

PROGRAMOK 

(4 kulcstevékenység) 

JEAN MONNET PROGRAM 

(3 kulcstevékenység) 

Comenius (közoktatás) 

Szakmapolitikai fejlesztések, 

együttműködés és innováció az 

LLL területén 

Jean Monnet akció 

Erasmus (felsőoktatás) Nyelvtanulás támogatása 

Az európai integrációra 

szakosodott intézmények 

támogatása 

Leonardo da Vinci (szakképzés) 
IKT alapú innovatív tartalom és 

szolgáltatások támogatása 

Európai oktatási-képző 

intézmények és társulásaik 

támogatása 

Grundtvig (felnőttoktatás) 

Disszemináció (eredmények 

terjesztése, bevált gyakorlatok 

cseréje) 

 

 

A képzési szerkezet és a munkaerő-piaci igények összehangolása (szakképzés átalakítása), valamint a 

felsőoktatási szolgáltatások továbbfejlesztése (idegen nyelvű kurzusok, külföldi egyetemekkel közös 

diplomák, diák- és kutatócsere, távoktatás) nem történt meg teljes mértékben. Nagyon sokat tettünk e 

cél eléréséért, de sokkal több lehetőség rejlik még ebben. A fenti képzési rendszer új értelmezés 

szerint: az LLL programba be kell ágyazni a térségi programokat, ebben egy egymásra épülő, 

interaktív módon működő képzési rendszert kell kialakítani, újradefiniált értéktartományok alapján. 

Az új fejlesztés módszertan alapját képezi a közoktatás, a felsőoktatás és felnőttképzés hármas 

egysége. Ez képezi az integrált program alapját, mivel a szakmapolitikai fejlesztések 

elképzelhetetlenek ma már nyelvi oktatás nélkül és az IKT (infokommunikációs tartalom ismerete) 

nélkül. Így össze kell építeni a képzés rendszerében ezen komponenseket. Az EU-s projektek tanítanak 

meg bennünket arra, hogy át kell adni a jó és bevált módszertanokat, azokat nyilvánossá kell tenni. Ez 

az egyik legfontosabb módszertan, a három kulcstevékenységre épülő kompetenciaköröket létrehozó 

és azokra építő tudástartalmakat egymásnak átadó Jean Monnet támogatási és társulási 

módszerelemmel. 

Befejező gondolatként az iskolarendszerű és a felnőttképzési oktatási intézmények képzési kínálatának 

fejlesztésével, bővítésével (például vállalkozói, számítástechnikai, nyelvi ismeretek), a munkaerő-piaci 

kereslethez igazodó képzési struktúra kialakításával növelik térségük versenyképességét, és egyben 
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erősítik az ott élők identitástudatát. Ezt a komponenst tartom a legfontosabbnak, az identitástudatot, 

ennek referenciakeretét, értékviszonyulásait. 

A Közép-Magyarországi Régió támogatandó tevékenységi körének megállapításai és operatív 

célkitűzései adnak reményt a továbblépésre a humán innováció területén. 

Támogatandó tevékenységek: 

- Tudásváros-tudásrégió pozíció feltételeinek javítása 

- A térség tudásbázisának fejlesztése 

- Állami és gazdasági K+F szektor kapcsolatainak erősítése 

- Felsőoktatás és a munka világa közötti kapcsolat erősítése 

- Szakképzés és munkaerő-piaci igények összehangolása kísérleti programokon keresztül 

- Olyan oktatási rendszer kialakítása, amely elmélyíti a diákokban a folyamatos tanulásra 

való készséget és képességet 

- Képző intézmények képzési rendszerének igazítása a munkáltatók szükségleteihez (a 

szakképzés alakítása a piac igényeihez, mester(ember)képzés bővítése, technikus, 

„technikus+” képzés) 

- Pályaválasztási információs pontok létesítése 

- Szakemberek a hátrányos helyzetű térségekbe, kistelepülésekre, komplex támogatásuk 

(gyakornoki program, hazatérési támogatás) 

- Idegen nyelvek és informatikai ismeretek oktatásának serkentése a régióban 

(kihelyezett oktatóhelyek) 

Valódi reményt adnak az előrelépésre, mert ehhez már mozgósítani lehet forrásokat is. A fenti 

folyamatlépések révén megszerezhető tudásbázis különlegesen fontos szerepet tölt be a budapesti 

agglomeráció fejlődésében azáltal, hogy a tudásipar húzóágazatai itt koncentrálódnak és e 

koncentrálódás révén szinergikus hatást gyakorolnak a városfejlődésre. E húzóágazatok közé tartozik a 

felsőfokú oktatás, a speciális gazdasági igényeket kielégítő szakképzés és a kutatóbázisok 

koncentrálódása. A felsőfokú oktatás minőségi fejlesztése kívánatos Budapesten, míg a régi-új 

központok megerősítése, fejlesztése (Gödöllő, Piliscsaba, Zsámbék) az agglomerációs gyűrűben 

töltenek be tudásátadó innovációs szerepet. Országosan a pólusvárosok stratégiai programjai 

biztosítják a humán innovációs tőke integrálását és a kitűzött célok, programok megvalósítását. 

 

Példák a humán innovációs fejlesztés tárgyköréből 

 

Az első példa a Közép-Magyarországi Régió (KMR) példája 

 

A területi versenyképességre koncentráló régiós és térségi fejlesztés a jövedelemtermelő képesség 

növelését helyezi a fejlesztés célrendszerének csúcsára. A versenyképesség a tőkevonzó képesség 

erősödésében, a húzóágazatok kiemelten gyors fejlődésében, a források felhasználása terén a 

multiplikátor hatás érvényesítésében nyilvánul meg. A gazdasági eredmények megsokszorozása révén 

a belső egyenlőtlenségek hamarabb felszámolhatók, a KMR régió gyorsabban képes vonzó 

életkörülményeket teremteni polgárainak, továbbá alkalmassá válik – a közép-kelet európai régiók 

versenyében jó pozíciókat kiharcolva – arra, hogy nemzetközi, európai uniós, politikai, kulturális, 

gazdasági intézmények települjenek ide, amelyek presztízsükkel és gazdasági, kulturális 

kisugárzásukkal további fejlődést generálnak. Itt megjelenik a régiós és térségi vonzerőleltárt, vonzó 

értékeket bemutatni képes tanácsadói munka, a tanácsadási marketing. Nagyon kényes terület és a 

sikeres feladat-végrehajtás, a helyi nyilvánossággal való kapcsolati rendszer, bizalmi tőkéjén 

alapulhat. 
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A régiók a fejlődés második szakaszában pólus típusú jövőképet rajzoltak meg, nagyon széles 

partnerség megvalósításában. A fejlesztési pólusok további dinamizálásánál a kisugárzó hatások 

biztosítására is figyelmet kell fordítani azért, hogy a központokban generált fejlődés környezetére is a 

maximális húzóerőt gyakorolja. A tanácsadói-innovátori munka ott jelentkezik, ahol a projektben 

végzett pólustervezések kiterjesztését kell megalapozni és stabilizálni az egyeztető, fejlesztő munka 

végén.  

A globális versenyképesség meghatározó elemeinek – a kutatási-fejlesztési színvonal és az elméleti 

eredmények gyakorlati elterjedése – ütemének növelése a regionális stratégia kulcseleme kell legyen. 

Ez a tényező dönti el, hogy a régió, a térség és a kistérség alapvetően befogadó-adaptáló vagy 

innovatív-kibocsátó szerepkört tud elfoglalni. Az innovativitást hordozó gazdasági elemek fejlesztése 

érdekében kiemelendő a méretgazdaságosság szempontja és az üzleti alapon végzett kutatás-fejlesztés 

jelentősége. 

A területi versenyképesség fontos tényezője a hely „érdekessége”, a térség imázsa. A város és térsége 

vonzerejének növelése – mely egyaránt fontos a külföldi turistáknak és a helyi lakosoknak – a terület 

által nyújtott turisztikai kínálat bővítése, a területi koncentráció enyhítése (a fővároson belül is), 

valamint kulturális és szabadidős tevékenységek színvonalának fejlesztésével érhető el. 

A Közép-Magyarországi Régió azon túl, hogy az ország térszerkezetének kiemelt központja, 

közlekedés-földrajzi helyzetéből fakadóan természetes kapuja a nyugati és keleti, dél-keleti 

közlekedési, áruszállítási kapcsolatoknak. A kirajzolódó regionális szerepkör megerősítéséhez 

azonban több tényező együttes fejlesztése is szükséges, melyek közül kiemelkedő fontosságú az áruk, 

szolgáltatások és információk áramlását biztosító közlekedési-logisztikai és telekommunikációs 

rendszerek fejlesztése, valamint e szerep tudatos felvállalása, építése és kommunikálása, és az ehhez 

szükséges humánerőforrás háttér folyamatos fejlesztése. 

A fentiek tükrében a versenyképes régió kialakításához kapcsolódóan az alábbi specifikus és operatív 

célok fogalmazhatóak meg, a tanácsadói-humán innovátori együttműködésben elkészített célfa 

alapján: 

- az innovativitást hordozó gazdasági elemek fejlesztése: 

o a régió tudásbázisának fejlesztése 

o a humán erőforrások versenyképességének és adaptációs készségének növelése, 

o a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének fejlesztése, 

o gazdasági szereplők kapcsolati hálóinak fejlesztése, 

o aktív részvétel az információs társadalom formálásában; 

- a régió vonzerejének növelése: 

o kulturális élet, szabadidős programkínálat fejlesztése, 

o a turizmusban rejlő lehetőségek fokozott kihasználása. 

A Közép-Magyarországi Régió kis területe ellenére jelenleg az ország legheterogénebb térsége. A 

régió versenyképességét csak úgy növelheti, csak úgy tehető élhető régióvá, ha a régióban meglévő 

területi és társadalmi egyenlőtlenségek mérséklődnek, azaz megkezdődik a térség kohéziója. Az 

egyközpontúságból eredő, centrális közlekedési és térszerkezeti rendszer már képtelen hatékonyan 

kiszolgálni a dinamikusan fejlődő és változó régiót. A többpólusú térszerkezet kifejlesztése, az ehhez 

szükséges új közlekedési kapcsolatok kiépítése (elsősorban haránt irány) és a jelenlegi irányokon zajló 

közlekedés feltételeinek egyidejű javítása lenne az az ideális állapot, mely a régió lakosságának 

legnagyobb részét az életminőség javulásának érzésével töltené el. Budapestet és Pest megyét régóta 

feszíti a főváros fejlettsége, az általa kínált élet- és jövedelmi színvonal, valamint a megye periférikus, 

rurális területein elérhető életszínvonal közötti különbség. Az élhető régió tehát sokak számára első 

helyen jobb jövedelmi viszonyokat, biztos vidéki munkahelyeket jelent. A zöldterületek és a 

természeti környezet minősége, annak erőforrásai szintén alapjaiban határozzák meg az életminőséget. 

Az erőforrások léte, minősége, például a tiszta levegő vagy a régió kiemelkedő ivóvízkészletei 
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hosszabb távon befolyásolhatják a térség fejlődését, az alapvető szükségletek kielégítésének 

lehetőségét. Az élővilág, a természeti környezet, a zöldfelületek helyzete nem csak a természeti 

erőforrások megőrzését, de a lakosság mentális és fizikai egészségét is jelentősen javítják.  

A fentiek tükrében az élhető régió kialakításához kapcsolódóan az alábbi specifikus és operatív célok 

fogalmazhatók meg, amelyek valóra váltásában kell a nagyon felkészült, integrált tudású tanácsadói 

csapat, a humán innovációs tudásegyüttessel: 

- Térszerkezeti és fejlettségi egyenlőtlenségek mérséklése, 

o A közúti és közforgalmú közlekedési feltételek javítása, 

o Kiegyenlített és magas színvonalú kommunális ellátottság biztosítása, 

o Munkahelykínálat bővítése a régió periférikus területein, 

o Pólus projektháló megvalósítása, 

- Természeti és épített környezet megújítása, 

o Az épített környezet minőségi megújítása, 

o A természeti környezet fokozott védelme, zöldövezeti rendszer kiépítése, 

- Aktív, szolidáris társadalmi kezdeményezések támogatása, 

o Az esélyegyenlőség feltételeinek javítása, 

o A szociális- és közbiztonság javítása, 

o Civil társadalom önfejlődésének támogatása, 

o A képzés komplex fejlesztésének kidolgozása, 

o Az EU ajánlások alapján kialakított munkaerő-piaci szolgáltatások kidolgozása, 

bevezetése. 

A régióban működő kis- és középvállalkozások esetében fontosnak tartjuk a stratégia készítését. A 

vállalati stratégiának mindenképpen részét kell, hogy képezze az innovációs stratégia. Ez utóbbi 

megalkotásához viszont támpontokat, adalékokat, iránymutatást szolgáltat a későbbiekben, a program 

keretében kidolgozásra és bevezetésre kerülő Alkalmazott Innováció-menedzsment Módszertan, mely 

elsődlegesen a humánerőforrással összefüggő innovációk fejlesztésére fókuszál. Jól mutatja az alábbi 

ábra e gondolat összefoglalóját. 
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A második példa a nonprofit szervezetek humán innovációs törekvései 

 

Nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a civilek és/vagy a nonprofit szervezetben dolgozók a társadalmi 

önszerveződés és érdekérvényesítés kereteinek, feltételeinek megteremtésében és biztosításában, a 

nonprofit célú társadalmi innováció elősegítésében, valamint a társadalmi problémák kezelésére 

vonatkozó megoldások keresésében és alkalmazásában. Mindezek révén az említett szféra olyan 

közjavak létrehozását és reprodukcióját szavatolja, amelyek a társadalom – s benne egyének, 

csoportok és közösségek – kollektív javainak gyarapodását, a társadalmi jólétet szolgálják. A civilek 

és a nonprofit szervezetek által dinamizált nem profit célú innováció közvetve járul hozzá az állami és 

a piaci teljesítmények javulásához is. 

„Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítását mindenkinek” című keretprogramot dolgozott ki a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara vezetésének támogatásával a Tanácsadói osztály. Gazdag 

szakmai felkészültséggel és elkötelezett tanácsadókkal, trénerekkel dolgozunk azon, hogy az elméleti 

képzés mellett valódi, gyakorlati ismereteket is át tudjunk adni és meg tudjunk valósítani egyfajta  

monitoringot is, a képzéshatékonyság eredményességének figyelésével. Ennek egyik siker programja a 

„Tedd meg az első lépést!”, fiatal vállalkozókat támogató programtartalom. Célcsoportja a középfokú 

végzettséggel és a diplomával rendelkező fiatalok, akik érdeklődnek a vállalkozások alapítási, 

pénzügyi, jogi és üzletkötési témakörei iránt. Kutatások, előtanulmányok és a Kamara saját kutatásai – 

képesség- és kompetencia-vizsgálatai – is jól mutatják azt a tarthatatlan helyzetet, hogy gyakorlati 

szempontból nem sok helyen mutatják be az induló vállalkozásoknak a buktatókat és a jogi csapdákat.  

Jól ismerte fel a Tanácsadói Osztály Elnöksége a tagszervezetek vezetőivel együtt, hogy a technológiai 

változásokhoz, a vállalkozási készségek ismeretéhez csak megfelelő alapkészségek birtokában lehet 

alkalmazkodni, és hogy ebben súlyosan lemaradtunk az európai középmezőnytől. Ezért kezdtük meg 

ezt a programot, hogy hozzá tudjunk járulni a fejlesztésekhez. Azért tartom pozitív példának ezt a 

képzési formát, mert hosszútávon a foglalkoztathatóság nagymértékű javulását eredményezheti.  
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Az Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége tagja a Tanácsadói Osztálynak, 

szakmailag támogatja ezt a programot, partner- és tagszervezetei az elmúlt időszakban jelentős 

figyelmet fordítottak a hazai civil/nonprofit szektort befolyásoló humán innovációs törekvések 

támogatására, a vállalkozási folyamatok alaposabb megismertetésével. 

 

A harmadik példa az infokommunikációs kultúra (IKK) fejlesztése, terjesztése 

 

A „Digitális gyermekkor” című szakmai felmérés az interneten íródott. Don Tapscott és csoportja „hat 

földrészen élő több száz gyermeket és felnőttet vont be a munkába. A könyv elemzését, vázlatának 

felépítését és szerkesztését olyan kutatói együttes végezte, amely megosztott digitális munkahelyen, 

elektronikus levelezés és számítógépes konferenciabeszélgetés segítségével dolgozott. A könyv 

legfőbb forrása a világháló volt.” – olvasható bevezetésként. A munkában részt vevő gyerekek 

gyakorlatilag Tapscott társszerzőinek tekinthetők. 

A kötet az internet-generációról, arról a felnövekvő nemzedékről nyújt átfogó és árnyalt képet, 

amelynek legidősebb tagjai ma legfeljebb csak 20-22 évesek, s a digitális technika vívmányaival 

felvértezve egészen más módon kommunikálnak, tanulnak, játszanak, vásárolnak, alkotnak 

közösségeket stb., mint a szüleik. Ezek a gyerekek beleszülettek az új technológia világába, 

környezetük természetes részeként veszik birtokukba, s helyezik mindennapi tevékenységük és 

kultúrájuk középpontjába, szüleik azonban általában nehezebben sajátítják el azt. A felnőttek 

elsajátítási gondjaival kapcsolatban számos mulatságos történet forog közszájon, s keletkezik ma is. 

Pár éve például az egyik ismerősöm, aki azóta már lelkes rajongója a világhálónak, kissé ingerülten 

jegyezte meg a következőket: „Azt azért senki sem fogja tudni bemagyarázni nekem, hogy az 

irodalom csak »linkelés«”. S ha e történetek gyakran túlzóak is, a történet nem az. Napjaink 

kommunikációs forradalmát kétségkívül a gyerekek irányítják, ha eszközeit, szoftvereit a felnőttek 

gyártják is. 

A hálózaton a legkülönfélébb virtuális közösségeket alakítják ki a fiatalok. Társalgásuk szinkron vagy 

aszinkron. Az előbbi beszélgető-szobákban, az utóbbi fórumokon, hirdetőtáblákon zajlik – moderátor 

(szülő, tanár, szociális munkás) megfigyelésével vagy a nélkül – szinte teljesen szabadon, de a netikett 

szabályainak szigorú betartásával. Bárki bármikor beléphet vagy távozhat, közzéteheti a véleményét, 

kezdeményezhet újabb témát. A FreeZone például információcserét, csevegő szobákat és különböző 

valós idejű programokat kínál a gyerekeknek. Közben baráti kapcsolatok szövődnek, gyakran egész 

cyber családok jönnek létre, amelyek éppúgy megjelenítik a csoportképződés és kapcsolatok 

sajátosságait, mint a valódi életben. Mégpedig az írott szóra, a szövegre alapozva, mintegy 

rehabilitálva a verbális nyelv varázsát. Metanyelvi funkcióban szinte új írásrendszer keletkezett 

rövidítésekkel, betűszókkal, hangulatjelekkel (smiley).  

Az internet-generáció kultúrájának főbb motívumai a következők: 

- határozott függetlenségérzet, 

- érzelmi és értelmi nyitottság, 

- a bevonás, 

- szabad kifejezés és határozott nézetek, 

- az újítás, 

- elmélyedés a fejlődésben, 

- kutatás, 

- a gyorsaság és az azonnaliság (mert a hipertérben az idő fogalma jószerével 

értelmezhetetlen), 

- az érzékenység az intézményi érdekekkel szemben, 

- az eredetiség (az információforrás hitelessége) és a bizalom. 
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Mentalitásuk alapvonásai: a tolerancia, a másság elfogadása, a kíváncsiság, valamint az önképviselet 

és az önállóság. Magabiztos, kritikus és ellenkezésre is hajlamos nemzedék, mert megvannak hozzá az 

eszközei: „kezük ügyében van az emberi tudás történelmi tárháza” és egyre inkább azok az eszközök 

(ügynökprogramok, botok), amelyekkel meg tudják találni, amire szükségük van.  

Azért tartottam fontosnak egy rövid gondolat erejéig kitérni Don Tapscott kutatására, mert a 

felsorolásban ráismertem a magyar humán innovátorok legjellemzőbb tulajdonságaira is. Ezen 

gondolat alapján a SHIVA Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a G&G Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató 

Kft., és más képzésben jártas vállalkozások, a Budapesti Politechnikum Alapítvánnyal és kapcsolódó 

pályázatíró egyetemi tanárcsoporttal kidolgoztuk az „A munka digitális világa” kurzust, amelyet a 

Nemzeti Civil Alap is támogatott. Szabad jelentkezési formában szerveződött össze a képzésen 

résztvevő érdeklődők csoportja. Több csoportot kellett indítani a nagyon nagy érdeklődésre való 

tekintettel. Az összetétel volt az érdekes, a tizennyolc éves érettségizett fiataloktól a nyugdíjas 

tanárnőig minden korosztály előfordult. Más és más képzettségi szinten álltak, de az érdeklődés vitte 

előre őket. Sikeres projektet zártunk, az elkészült szakmai anyagot „Hétköznapi internet” című 

kiadványunkban terjesztettük. Ez is egy nagyszerű példa arra, hogy a humán innováció sokszor 

nemcsak a kétéves, több száz milliós projektekben érhető tetten, hanem a mindennapjainkban is. 

 

A negyedik példa az innovációs beruházásokról szól, egy önkormányzati tulajdonú cég Integrált 

Vállalati Informatikai rendszerének bevezetéséről 

 

A Cég informatikai infrastruktúrája – ami alatt a hardvert, az azon futó szoftvert, a hálózatot és az 

internet kapcsolatot értjük – ki van építve. A Cég minden munkatársa – akinek a munkaköre 

megköveteli – rendelkezik hálózatba kötött számítógéppel. A vázolt helyzetkép azt mutatja, hogy az 

infrastruktúra színvonala nem egységes, korszerű és elavult számítógépek egyaránt léteznek, ami 

gondot okoz például a szoftverek verzióinak egységesítésében, az új alkalmazások telepítésében, 

illetve az elavult gépeken futó alkalmazások lassú sebességében. Az informatika működése 

fejlesztésének egyik alappillére a hardvernek a kor színvonalára hozása és annak folyamatos 

biztosítása. A számítógépes szoftverek területén az irodai alkalmazások több verzióban léteznek, mely 

kompatibilitási gondot okoz, az újabb verzióval mentett állományok nem, vagy nem mindig 

olvashatók a régebbi verziójú szoftverrel. A szoftververziók egységesítése mellett jelentős szerepet fog 

kapni a szoftverek gondozását, aktualizálását segítő távadminisztráció. Ez alatt olyan számítógépes 

alkalmazást értünk, mellyel az informatikus munkatárs a hálózaton keresztül a saját munkahelyéről tud 

telepíteni szoftvereket, egyszerre akár több számítógépre is, ami jelentősen növeli munkájának 

hatékonyságát. Az alkalmazások között ki kell építeni az adatszintű és a funkcionális összeköttetést, és 

közös adatbázisokban kell tárolni az adatokat (adattár létrehozása). Tovább kell építeni az 

adatkapcsolatot minden olyan külső szervezettel, aki felé rendszeres nagy mennyiségű adatforgalom 

bonyolódik le. Ezek az összeköttetések biztosítják az adatok mindenkori aktualitását, és azt, hogy 

minden alkalmazás az aktuális adatokhoz hozzá tudjon férni. 

Az említett speciális alkalmazásoktól várható a Cégen belüli munka hatékonyságának nagyfokú 

növekedése, az automatizálható tevékenységeket számítógépes alkalmazások fogják végezni, amelyek 

így gyorsabbak és megbízhatóbbak lesznek a manuális feldolgozásnál. Az adatkapcsolatok és az 

alkalmazások közötti kapcsolatok kiszolgálását a modern, nagy sebességű, a terhelés függvényében 

folyamatosan fejlesztett hálózat fogja ellátni. A számítógépes hálózat fejlesztésének a hardverrel és 

szoftverrel szinkronban kell történnie. Ha bármelyik a három közül gyengébb teljesítményű, az meg 

fog mutatkozni a teljes rendszer használhatóságán. Ki kell dolgozni egy felújítási, fejlesztési 

folyamatot, melynek célja a hardver, az irodai szoftverek és a hálózat folyamatos fejlesztése és 

karbantartása. A speciális alkalmazások folyamatos aktualizálására szintén nagy hangsúlyt kell 

fektetni, mivel a peremfeltételek (jogszabályok, működési szabályok) változását az alkalmazásoknak 

követnie kell, különben használhatatlanná válnak. A fenti megállapításokból látható, hogy az 

informatikai folyamatok bizonyos része jelenleg nem illeszkedik kellőképpen a Cég többi 

folyamatához (mert például nem szabályozottak vagy nem kellő mértékben dokumentáltak). 

Dokumentálni kell a még írásban nem rögzített informatikai folyamatokat, ismertetni kell azokat a 
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felhasználókkal, gondoskodni kell a betartásukról és betartatásukról. A dokumentáció folyamatos 

aktualizálására és a változások publikálására a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni. A rossz, 

pontatlan, elavult dokumentáció a felhasználók elutasítását válthatja ki, az ilyen folyamat több 

változatban kezd „élni”, és ellenőrizhetetlenné, betarthatatlanná válik. 

Az itt végzett rendszerépítő munkánk valódi eredménye az informatikai kultúra fejlesztése volt. Új 

jövőképet vázoltunk fel és egy folyamatos képzési, tudás karbantartási programba vontuk be a 

résztvevőket. Levontuk a tanulságokat, hogy az informatikai kultúra fejlesztését elsősorban 

oktatásokkal és motiváló intézkedésekkel lehetett elérni. Ezért az informatikai kultúra fejlesztésénél 

elsősorban a belső oktatásokra fektettük a hangsúlyt, melyeket nagy létszámú oktatással valósítottunk 

meg. Az oktatásokat a felhasználók igényeinek és képességeinek felmérése alapján érdemes volt több 

szinten indítani, mivel a munkatársak informatikai képzettsége rendkívül heterogén volt. Az 

oktatásokat, a jobb hatékonyság érdekében kiegészítettük motiváló intézkedésekkel is. 

 

Összefoglalás 

 

Összegezve elmondható, hogy az innovációs beruházások élén a következő években (is) az 

adatfeldolgozás áll. Ezt követi a termelés automatizálása, új gyártási eljárások bevezetése, majd a 

meglévő termékek funkcióinak fejlesztése. A kommunikációs technika bevezetése, majd elterjesztése 

a cégen belüli és a vállalatok közti kommunikációs rendszerek kialakítását, továbbfejlesztését 

eredményezi. Az adatfeldolgozási, információs és kommunikációs technika integrációjától az EU 

műszaki világpiaci pozíciójának erősödését remélik.  

Az állami kutatási-fejlesztési politika csak az innovációs kockázatok kisebb részét fedezheti, ezért a fő 

feladat a vállalatokra hárul. A műszaki fejlesztési politika fő irányát az EU-ban elsősorban abban 

látják, hogy a műszaki-gazdasági fejlődés minél kedvezőbb keretfeltételeit biztosítsa, javítsa a 

gazdasági alanyok tudományos-műszaki információellátását, elősegítse a műszaki fejlődést és a piaci 

lehetőségeket. Ezt egészíti ki a műszaki fejlesztés diffúzióorientált ösztönzése, mely a 

projektumorientáció eszközével is él. A gazdaságpolitikai elemzések az innovációs tevékenység 

gazdaságpolitikai keretfeltételei, klímája, környezete javításától várják az EU-országok műszaki 

fejlesztési pozíciójának, világpiaci versenyképességének erősítését. A műszaki fejlesztés 

eredményességének fokozásához az e tevékenységet szabályozó fiskális és versenypolitikától várnak 

ösztönzést. Fontos törekvésük a foglalkoztatáspolitikára gyakorolt pozitív hatás elérése. 

A modernizáció és a foglalkoztatás részben a multinacionális nagyvállalatoktól függ, jórészt azonban 

regionális és helyi szinten dől el, mivel új munkahelyeket főleg a kis- és a középvállalatok teremtenek. 

E vállalatok az EU15-ökben a foglalkoztatottak mintegy 70 százalékának biztosítanak kenyeret. Az 

EU a modernizációhoz szükséges technológiák beszerzési forrásaként, kvázi egységes belső piaca 

révén pedig az export fő felvevőjeként szerepel az új EU12-ek cégei számára. Mind a termelési, mind 

az exportstruktúra alakításában domináns a régi EU15-ökből jövő működő tőke nyomán beáramló 

import, illetve az exportban a visszaszállítások jelentősége. A modernizáció szükségessége és a 

munkahelyek átalakításának kényszerei rendkívül felerősödtek napjainkra, így Magyarországon is a 

munkaerő jórészének minősége relatíve magas, a humánerőforrás viszonylag igen fejlett, hasznosítása 

viszont messze elmarad az EU átlagától és a konzisztens tudásalapú társadalom kiépítésétől, amelyet 

az egészségügy és az oktatás problémáinak kiéleződése tovább ront. Ezáltal messzebb kerülünk a 

tudásalapú társadalom kiépítésétől és a lisszaboni stratégia gyors megvalósításától egyaránt. Több 

rendszerváltó országban, így Magyarországon is az átalakulási válság igen nagy mértékben érintette a 

K+F-kiadásokat. Törékennyé teszik az innovációt a gazdasági válság hatásai. 

Szeretnék egy érdekes gondolatot megosztani az innováció további fejlődési lehetőségéről. Szerintem 

egyik kimeneti, továbbfejlesztési iránya az innovációnak a Mentorált innováció. A távoktatási formák 

jelenthetnek Magyarországon megvalósítható képzési projekt típusokat, amelyek egyre több ember 

számára lehetnek elérhetők. Az e-learninges formával összekapcsolt távoktatásos kurzusokat érdemes 

csoportmunkával megalapozni. Az új pedagógiai módszereket mentor segítségével, a saját oktatási 

problémák megoldására alkalmazó módszert továbbfejlesztve, a mentorált innovációs modell 



 18 

segítségével lehet a gyakorlatban megvalósítani. E képzésben elsősorban a mentoroknak kell részt 

venni és utána történik meg a mentorok tudásmenedzselése. A mentorok szaktárgyi felkészültsége és 

szerepeik tudatos váltogatása (például a pedagógiai szakértő, a társasági élet szervezője, a projekt-

menedzseri és technikai segítségnyújtó) elengedhetetlen a most induló PILOT program 

sikerességéhez. Egyik jellemzője ezen képzésnek a projektalapú ismeretátadás, amely a következő 

lépésekben valósul meg: 

- Tudásfejlesztési problémák felismerése, melyeknek megoldásához a résztvevő kutatói, 

fejlesztői segítséget igényel, a kivitelezőnek és/vagy a kutatónak a gyakorlatban 

dolgozó munkatárs együttműködésére van szüksége. 

- Integrált innovációs program kidolgozása és ebben egy kutatási terv rögzítése, az 

oktatási folyamat minél több szereplőjével. 

- Átfogó kompetencia-térkép készítése, az innovációs munkához szükséges résztvevők 

kompetenciáinak fejlesztésére a kutatók mentorált képzést terveznek, amely része az 

innovatív oktatási tevékenységnek. 

- Koherens folyamat, tanácsadáson alapuló együttműködés, azaz a képzés és az 

innovatív munka nem válik szét, mindkettő folyamatosan zajlik. 

- Tudásátadási portfólió elkészítése kognitív eszközök igénybevételével, az innovációs 

program megvalósítása, dokumentálása, értékelése lépésekben. 

- A disszemináció egyszerre zajlik a kutatás és a képzés fórumain – a kutatók és 

tudásátadók együttműködése a képzés, kísérleti oktatás és az eredmények terjesztése 

során folyamatos, azaz az innovációs projekt végén nem szakad meg. 

Azt tapasztalom, hogy az emberi erőforrás területen dolgozó szakemberek jóval több kihívással 

találják magukat szembe munkájuk során, mint korábban valaha. Megfelelni az üzleti igényeknek, 

boldogulni a jog hálójában, színvonalas szolgáltatást nyújtani a belső ügyfeleknek, a vezetőknek és a 

munkatársaknak. Cél még a tanácsadói, innovátori szerepet is erősíteni, de egyben professzionális 

tudású és magtartású üzletemberként is funkcionálni. A szakmai megfelelés, a teljes szervezet 

kiszolgálása nagy stresszt ró a lelkiismeretes, szakma fejlődését szem előtt tartó, munkája iránt 

elkötelezett tanácsadó munkatársban, és mégis sokan azt érzik, ez valahogy mégsem az igazi.  

Az a jó hír, hogy van ennél egy sokkal pozitívabb élményeket nyújtó, emberként is jól értelmezhető 

irány, az innováció és a kreativitás területe, amely szakmai élményt, emberi gazdagodást, fejlődést és 

növekedést ígér. 

 

 


