
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevezetés 
Az Eszköztár célja: 

 Lehetőség megteremtése a KKV-k számá-

ra, hogy jelentősen javíthassák innovációs 

teljesítményüket a kreativitással és 

együttműködéssel foglalkozó európai in-

nováció-menedzsment szabványok sze-

rint; 

 Gyors diagnosztikai eszköz biztosítása a 

KKV-k számára, hogy értékelhessék a 

kreativitás- és együttműködés-kezelés 

minőségét befolyásoló kritikus eleme-

ket/jellemzőket; 

 KKV-k tulajdonosainak és/vagy vezetői-

nek bevonása a kreativitás- és együttmű-

ködés-kezelést érintő döntéshozatali fo-

lyamatok egyszerűen elvégezhető elem-

zésébe.  

Az Eszköztárat a vállalatok maguk is használ-

hatják, vagy szükség esetén tanácsadó vagy 

mentor/közvetítő segítségét is igénybe vehe-

tik.  

Az értékelés révén, az erősségek és a javításra 

szoruló területek elemzésével alaposan átgon-

dolhatók a vállalat kreatív és együttműködési 

tevékenységei.  

A vállalat szervezeti fejlődésének négy fő te-

rülete van, mely a kreativitás és együttműkö-

dés szempontjából értékelhető:  

1. Vezetés; 

2. Hálózatok és együttműködések; 

3. Szerkezet; 

4. Kultúra  

Minden terület további alterületek-

re/alegységekre osztható, melyeket szempon-

toknak nevezünk, ezekből területenként 3, 

összesen tehát 12 van (az első területen pl. 1.1. 

Jövőkép & célkitűzések meghatározása; 1.2. 

Motiváció és feladatok kiadása; 1.3. Visszajel-

zés.) Minden szempontot négyszintű skálán 

(Fejlettség, Növekedés, Érettség és Fenntartha-

tóság) mutatunk be és értékelünk, négy állítás 

alapján. Minden állítás azt a legvalószínűbb 

helyzetet igyekszik bemutatni a kreativitás és 

együttműködés vonatkozásában, ami a válla-

lat adott fejlettségi szintjén várható.  

Az itt bemutatott Önértékelési esz-

köztár célja a kreativitás és az 

együttműködés értékelése a KKV-k 

szervezeti fejlődésében az innováció-

irányítás általános szabványa szerint. 

Eszköztár az Egészségért 

Felhasználói útmutató 
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Ahhoz, hogy az értékelés valóban az aktuális 

eredményeket tükrözze, minden szempontot 

értékelni kell, majd az eredményeket az érték-

elő cellában kell összegyűjteni. 

Az Eszköztár használata változtatásra ösztön-

zi a tulajdonosakt és/vagy vezetőket, mert 

bemutatja azokat a legfontosabb területeket, 

ahol beavatkozásra van szükség. Ezenkívül 

segít a vállalkozás bizonyos vonatkozásainak 

javításában az innováció és növekedés fejlesz-

tése érdekében. Az Eszköztár a KKV-k számá-

ra készült Innováció-irányítási rendszer út-

mutató kiegészítése. A legfontosabb fogalma-

kat, definíciókat és koncepciókat bemutató 

Kreativitási és együttműködési útmutatókkal 

együtt használandó, melyek az INCREMEN-

TA projekt minden eredményének alapját 

képező CEN/TS 16555: 5 és 6 szabványokra 

épülnek. 

 

 

A folyamat akkor lesz hatékony, ha a munka-

társak, érdekelt felek és a vállalattal kapcsolat-

ban állók valamennyien részt vesznek benne. 

Mindenkinek egyedileg értékelnie kell a válla-

lat fejlettségi szintjét, majd a csoport megvitatja 

az eredményeket és konszenzust alakít ki. A 

vállalat működésének egyes szempontjaira 

vonatkozó értékelés nem egyszerű, mert a csa-

pattagok és az igazgatótanács tagjai a problé-

mákat gyakran másképp látják. A keretrend-

szernek ez a látszólagos problémája azonban 

az eszköztár erősségévé tehető, mert a vállalatról az együttműködés és kreativitás vonatkozásá-

ban így ismerhető meg a valódi kép. A vállalat dinamikáját a csapat akkor less képes átlátni, ha 

ezt az elemzést rendszeresen, pl. évente elvégzi. 

 

 

Tanulmányozzuk gondosan az egész keret-

rendszert (ld. A1, A2, A3, A4) majd olvassuk 

el az egyes részeket (szempontokat). Gondol-

kodjunk el rajta, hogy a négyes skálán hol tart 

a vállalat fejlődése az adott szempont eseté-

ben. Ezután olvassuk el figyelmesen a vonat-

kozó állításokat, és válasszuk ki a négy lehet-

séges szint közül (fő területek) azt, amelyik 

szerintünk legjobban megfelel a haladás aktu-

ális szintjének. Ezután írjuk be a választott 

számot a megfelelő (sárga) cellába. Az egész 

eljárást ismételjük meg a szervezeti fejlődés 

mind a 12 szempontjára, melyek alapján a 

fejlettség együttműködést és kreativitást érin-

tő vonatkozásai értékelendők. A pontszámok 

megválasztására és rögzítésére a négy fő terü-

let egyikén az A1 melléklet mutat be példát 

(1. Vezetés, A1 melléklet). 

AZ ESZKÖZTÁR HASZNÁLATA 

AZ ÉRTÉKELÉS FOLYAMATA 

Az Eszköztár a következő három 

részből áll: 

1. Egészségellenőrzés keretrendsze-

re (4 Excel táblázat) 

2. Számítási segédlet (1 Excel táblá-

zat) 

3. Értékelő profil (Diagnosztikai di-

agramok) - 2 Excel táblázat 

 

Első lépés: Az egészségellen-

őrzés keretrendszerének 

használata  
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Miután a szervezeti fejlődés mind a 12 szem-

pontra átolvastuk az állításokat, kiválasztot-

tuk a megfelelő szintet és kitöltöttük a tábláza-

tot, végezzük el a következő lépést: olvassuk 

ki az eredményt a Számítási segédletből (А5 

melléklet). A rendszer minden egyes területre 

(1. Vezetés, 2. Hálózatok és együttműködések, 

3. Szerkezet 4. Kultúra) kiszámítja a három 

szempont átlagát. Az A1 példánál maradva a 

1.1. Jövőkép & célkitűzések meghatározása; 

1.2. Motiváció és feladatok kiadása; 1.3. Visz-

szajelzés szempontokra adott pontszámok 

ugyanebben a sorrendben 0,5; 1,0 és 1,25 vol-

tak. Mint az A5 számításai alapján látható, az 

“1. Vezetés” terület pontszáma e három 

szempont-érték átlaga lesz, vagyis 0,92. 

A folyamatnak ebben a szakaszában az ered-

mények vizualizálásával létrehozzuk a válla-

lat profilját (értékelési profil). A példákat az 

A6 és A7 melléklet mutatja be. 

Az eszköztár kétféle grafikont kínál, az osz-

lopdiagramot és a pókháló-diagramot.  

Az elemzés céljától függően bármelyik hasz-

nálható. 

Mivel az eszköztárat a vállalat egyetlen mun-

katársa vagy akár egy csapat is használhatja 

az önértékelésre, a vezetésnek kell eldöntenie, 

hogy milyen értékelési folyamatot kíván 

használni, egyénit vagy csoportosat. A vállalat 

tanácsadó vagy közvetítő szolgáltatásait is 

igénybe veheti.  

Az elemzés alapján folytathatjuk a fontos terü-

letek az előző lépésben megkezdett kiválasz-

tását és szükség esetén cselekvési tervet dol-

gozhatunk ki (Javítási terv). 

 

Nézzük át a lépéseket még egyszer: 

  

Második lépés: Eredmények 

leolvasása a Számítási se-

gédletből 

 

Harmadik lépés: Profil érté-

kelése és cselekvési terv a 

javításhoz 
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Első lépés: A vállalat négy szervezeti területét jellemző fejlett-

ségi szintek értékelése az egészségellenőrzés keretrendszerének 

használatával!  

Az egészségellenőrzés keretrendszere összesen nyolc táblázatból áll. Az értékelést a négy leg-

fontosabb szervezeti területet összefoglaló következő négy Excel táblázat segítségével kell el-

végezni: 1. Vezetés, 2. Hálózatok és együttműködések, 3. Szerkezet 4. Kultúra. Ld. a A1, A2, A3, 

A4 mellékleteket. 

 

Második lépés: A Számítási segédlet használatával vizsgáljuk 

meg a 12 szervezeti szempontra adott pontszámokat!  
 

Nyissuk meg a Számítási segédlet Excel táblá-

zatot, ahol a rendszer a négy legfontosabb 

szervezeti területre (1. Vezetés, 2. Hálózatok 

és együttműködések, 3. Szerkezet 4. Kultúra) 

összefoglalja és átlagolja a szempontokra 

adott pontszámokat (A1-A4). Ez a vállalat 

gyorsprofilja, mely az együttműködés és krea-

tivitás szempontjából összefoglalja az értéke-

lés eredményeit.  

A 12 szervezeti szempont kapcsán az A1-A4 

Excel táblázatokba felvitt adatokból a Számí-

tási segédlet által automatikusan létrehozott 

eredményekre mutat be példát az A5 mellék-

let. 

Megjegyzés: Általában (az Eszköztárnak eb-

ben a verziójában legalábbis), a négy legfon-

tosabb terület százalékos értéke külön-külön 

mindig 25%, ettől az érték csak speciális ese-

tekben tér el.  

A Számítási segédletben nem csak a legfonto-

sabb területekre vonatkozó átlag számítható 

ki, hanem az A1-A4 táblázatokban az 

egészségellenőrzés keretrendszerben meg-

adott adatok súlyozott értéke is kiszámítható 

lesz majd. Ez az opció a későbbi Eszköztár 

verziókban lesz elérhető.  

 

 

Harmadik lépés: Tanulmányozzuk a vállalatunk értékelési pro-

filját bemutató diagnosztikai grafikonokat!  
 

Nyissuk meg a két vonatkozó Excel táblázatot 

(A6-A7 mellékletek), ahol a vállalat vizualizált 

profilja látható az együttműködés és a kreati-

vitás vonatkozásában. A mellékletek a példa-

beli vállalat profilját mutatják be mely az A1-

A4 táblázatokban az egészségellenőrzés keret-

rendszerben megadott adatokra alapul.  
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Megjegyzés: Az oszlopdiagram esetében fon-

tos tudni, hogy a későbbi verzióban eltérő 

súlyozások is használhatóak lesznek majd.  

A pókháló-diagramnál ez a lehetőség csak 

akkor lesz használható, ha minden tényező 

(mind a 12) különböző súlyozást kap.  

 



MELLÉKLETEK 
 

A1. Vezetés 

A2. Hálózatok és együttműködések 

A3. Szerkezet 

A4. Kultúra 

A5. Számítási segédlet 

A6. Értékelési profil – oszlopdiagram 

A7. Értékelési profil – pókháló-diagram 



 

 

 

A1. Vezetés 

Az “1. Vezetés” fő területen a három szervezeti szempont a következő: “1.1. Jövőkép & célkitűzések meghatározása; 1.2. 

Motiváció és feladatok kiadása; 1.3. Visszajelzés”. Erre az alábbi értékelések születtek: az 1.1 szempont csak 0,5 pontot 

kapott, mert a szervezet ezen a téren a fejlődés korai szakaszában van. Az 1.2 szempontnál a fejlettség valamivel magasabb (1,00 

pontot érdemelt). A legmagasabb szintű fejlettség az 1.3 szempontnál volt tapasztalható 1,25 pont értékben.  

A választott pontszámok a sárga cellákba kerültek. Az “1. Vezetés” fő területre kiszámított átlag 0,92 (ld. az A5 mellékletet). 
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A2. Hálózatok és 

együttműködés 

A “2. Hálózatok és együttműködés” fő területen a három szervezeti szempont a következő: “2.1 Belső 

együttműködés”, “2.2 Motiváció & feladatok kiadása” és “2.3 Kommunikáció & koordináció; 

bizalom”. Az értékelés a következők szerint alakult: a 2.1 szempont csak 0,75 pontot kapott, mert a szer-

vezet ezen a téren csak viszonylag fejlett; ugyanígy alakult a 2.2 szempont pontszáma is (0,75 pont). A 2.3 

szempont esetében a fejlettség valamivel nagyobb szintű, az eredmény 1,25 pont. A “2. Hálózatok és 

együttműködés” fő területre kiszámított átlag 0,92 (ld. az A5 mellékletet). 
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A3. Structure 

A “3. Szerkezet” fő területen a három szervezeti szempont a következő: “3.1 Rendszer és folyamatok”, “3.2 Szerepek” és 

“3.3 Funkciók”. Az értékelés a következők szerint alakult: a 3.1 szempont, mivel a fejlődés nagyon korai szakaszában van, 

csak 0,25 pontot érdemelt. A 3.2 szempont is alacsony fejlettségű, de a pontszáma jobb (1,0 pont). A 3.3 szempont a kettő 

között helyezkedik el (0,75 pont). A “3. Szerkezet” fő területre kiszámított átlag 0,67 (ld. az A5 mellékletet). 
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A4. Culture 

A “4. Kultúra” fő területen a három szervezeti szempont a következő: “4.1 Információ & tudás”, “4.2 Szabályok & értékek” és 

“4.3 Hozzáállás”. Az értékelés a következők szerint alakult: Az alacsony fejlettséget mutató 4.1 szempont esetében a pontszám 0,25 

pont. A 4.2 szempont is alacsony fejlettségű, de a pontszáma jobb ( 0,75 points). A 4.3 szempont a kettő között helyezkedik el (0,50 

pont). A “4. Kultúra” fő területre kiszámított átlag 0.50 (ld. az A5 mellékletet). 
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A5. Számítási segédlet 
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A6. Értékelési porfil – oszlopdiagram 
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A7. Értékelési profil – pókháló diagram 
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