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Gyorsuló változások

2015 2016 2018 2019 

„Ha nem 
tetszik, el lehet 
menni „

„Ha rászólok, 
kilép” 

„Ha 
kényszerítjük 
emelni fog” 

„Brutális hír: 
veszélyben a 
régiós gyárak? ” 
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k „Elfogytak a 
tartalékok, a HR 
újragondolása 
szükséges.”

2020.01. 

„Brutális 
csökkenés a 
bizalom 
indexben”

2020.04. 



Aktuális jelenségek, hívószavak

◼ Általános és teljes elbizonytalanodás – Mi marad meg, mi megy tovább? 

◼ Kényszerű átállás – Kiderült, hogy mindent meg lehet oldani

◼ Spontán munkanormák – sosem próbált munkarend a home office-ban 

◼ Közösségek szétzilálódása – elvesztett fizikaiság

◼ Munka magánéletbe hatolása – otthon tanulással súlyosbítva 

◼ Új technológiai csatornák – együttműködés új perspektívái

◼ Munkahely felértékelődése – mint közösség, mint infrastruktúra, mint 
megélhetés

◼ Visszaállás - A jövő más lesz és kiszámíthatatlan, hogy milyen



Brutális változások

2020. Március 13-ig 2020. Március 13-óta

Élettel teli vállalati 
közösségek

Napi meetingek

Konferenciák, 
rendezvények

Üzleti utazások Elektronikus üzletmenet

Virtuális rendezvények

Video meetingek

Virtuális 
kapcsolattartás



Következmények

Pozitív

◼ Nettó munkával töltött idő nőtt, 
termelékenység javult 

◼ Figyelem, koncentráció: 
hatékonyság

◼ Járulékos költségek csökkenése 
(üzemeltetés, irodatechnika, 
utazás)

Negatív

◼ Munkaidő átértelmeződése: 
folyamatos rendelkezésre állás, 
készenlét akár estig

◼ Fizikai kontaktus hiánya nehezíti 
a kommunikációt

◼ Közösségek gyengülése, gyors 
fáradás

◼ Technikai problémák –
sávszélesség, leesés, 
csoportmunka



Mi vár ránk?

Normál üzletmenet nem lesz ugyanaz...

• Több otthoni munkavégzés
• Intenzívebb infokommunikációs technológia használat
• Mobilitás felértékelődése
• Új szintet lépő digitalizáció - elektronikus adatkezelés, archiválás
• Új perspektívák a toborzásban – vidéki, külföldi munkavállalók

• Kevesebb irodatér
• Klasszikus egyeztetési fórumok visszaszorulása
• Kevesebb nyomtatás
• Ritkább fizikai együttlét
• Közösségek átalakulása, átsrtuktúrálódása  



A szervezeti kommunikáció újraidításának 
5 lépése
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Élmények összegyűjtése

Kényszerű átállás tanulságainak
elemzése

Hiánypótló fejlesztések

Folyamatkommunikáció átalakítása

Szervezet ütésállóságának 
Kommunikációs megerősítése

Szervezeti konzultáció, ventillálás, interjúk, beszélgetések a 
vírus okozta változások megéléséről 

A kényszerű átállás pozitív és negatív hatásainak elemzése, 
tanulságok levonása, továbbvitelre érdemes módosítások 

továbbfejlesztése  

Válságkommunikációs, helyzetkommunikációs, online 
távmunka protokollok kifejlesztése, bevezetése, remote

projekt kommunikációs alapok  

A tapasztalatok alapján megváltoztatni szükséges 
folyamatok kommunikációs átalakítása 

Csoportos és egyéni fejlesztések a változástűrés, 
változásmenedzsment megerősítésére 



CÉGVEZETÉS

KÖZÉPVEZETŐK

BEOSZTOTT MUNKATÁRSAK

VEZETÉS ÁLTAL 

LEJUTTATOTT TÉMA, 

KÉRDÉS

SZERVEZET 

REAKCIÓI, 

INFORMÁCIÓI
KÖZÉPVEZETÉS 

OPERATÍV 

INFORMÁCIÓI A 

SZERVEZET FELÉ

KÖZÉPVEZETÉS 

BEVONÁSÁVAL 

INSTRUKCIÓK

VEZETŐI 

DILEMMA

MÉRLEGELÉS, 

DÖNTÉS

Kommunikációs szupercella



Kommunikációs rendszerépítés



Néhány fontos tény

Ahol nincs információ, ott keletkezik – a cégek vezetésének a feladata 
az együttműködés információs feltételeinek biztosítása 

A formális kommunikáció most átveszi az informális szerepét is – A 
munkakommunikációt ebben a térben kell tudni tartani, így lesz uralható

A kommunikáció az együttműködés tere, üzletileg kritikus tényező
– Ez köt össze, ennek révén tudunk együttműködni  

A kommunikáció lehet juttatás, főleg most – A vezetői figyelem, a 
zavartalan információ áramlás javítja a közérzetet, a teljesítményt, a 
lojalitást  



Köszönöm a figyelmet!
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