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konstruktiv-kritischen sachorientierten 

Az innováció munkaorientált 
alakítása és a digitális változás

Dr. Nadine Müller, Bécs, 2018. október 24.
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Az innováció központi feltételei

Az innováció
új ötletek tartós változást hozó 

megvalósítása.

A haszon minőségének 
feltétele

• Az innováció teljességre törekvő szemlélete túlmutat a 
kizárólag gazdasági feltételeken.

• Az innováció gazdasági, ökológiai és társdalmi javulást 
jelenthet.

• Az innováció nem lehet „ tiszavirág életű“, mindig tartós 
változást hoz.

• Azt előre nem lehet megmondani, hogy egy jelenség 
újítás-e, ezt csak utólag lehet megállapítani. 

A hosszú távú 
hatékonyság feltétele

forrás: az „International Monitoring“ projekt központi eredményei
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83%termékek

rendszerek és folyamatok

technológiák

szolgáltatások

üzleti modell

72%

66%

46%

27%

»Milyen típusú innovációk vannak napirenden?«

forrás: Staufen AG (2016): IPARI MONITOR: Innováció

2016; kiindulási alap: n = 183 ipari termelő vállalat (több 

válasz lehetséges)

Az ipari és szolgáltató ágazat innovációi

33%

50%

53%

55%

59%

61%

Sozialmaßnahmen

Produkte

Maßnahmen im
Personalbereich

Strukturen

Technologien

Dienstleistungen

(időtartam: az elmúlt két év)

szolgáltatások

technológiák

struktúrák

munkaügyi intézkedések

termékek

társadalmi intézkedések

Melyik területen volt (növekményes és ugrásszerű)
innováció?

forrás: ver.di-Innovationsbarometer 2011
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Radikális és inkrementális innováció

Radikális innováció: 

radikális, diszruptív újítások,

inkább ugrásszerű fejlesztés eredményeként

például: kerék, vasút, izzó

Inkrementális innováció: 

inkább  (folyamatos) korrekció és optimalizálás

például: Google Gmail

GA kizárólag inkrementális innováció veszélye – például: a Kodak, akit kiszorított 

egy radikális innováció
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A német szolgáltató ágazat innovációi az 
elmúlt két évben

 A vállalatok 15 százalékánál nem volt innováció az elmúlt két évben.

 A legtöbb innováció inkrementális volt, ritkábban volt radikális innováció. 

0,148

0,498

0,168

0,428

0,294

0,417

0,251

0,052

0,205

0,173

0,156

0,209

összes innováció

radikális innovációk

inkrementális innováció

nincs  9 és 10 között 10 és több igen, számadat nélkül

forrás: ver.di Innovációs barométer 2017
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Műszaki és társadalmi innováció

Műszaki innováció: gyakran azonosítják a műszaki haladással, tehát, 

hogy hogyan gyártják a termékeket vagy hogyan nyújtják a szolgáltatást. 

Ide tartoznak a gyártási eljárások vagy az alkalmazások IT technológiái. 

Társadalmi innováció: új társadalmi gyakorlatok keletkezése és 

megvalósítása különböző társadalmi területeken. A tudományos 

kutatásokban ez általában a műszaki innováció előfeltétele, kísérő 

jelensége vagy következménye. 

példa: társadalombiztosítás, több generációs

társasházak
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Nyitott innováció és társadalmi innováció (ver.di 
megközelítés)

Az innováció mindig társadalmi folyamat.

Nyitott innováció: 2003-ban jelent meg, Henry Chesbrough

nevéhez fűződik;

A szereplőket intézményüktől függetlenül bevonja az innovációba; tehát 

azokat a munkavállalókat is, akik nem kutatás-fejlesztési területen 

dolgoznak, de beosztásuknál fogva értékes ismeretekkel rendelkeznek, 

pl. az ügyfélkapcsolódási pontokon végzett munka miatt. 

Ver.di megközelítés: 

• Célunk az innovációalapú, fenntartható és társadalmilag igazságos 

haladás.

• Középpontban az ember: egyformán tekintettel kell lenni a 

munkavállalók és az ügyfelek szükségleteire, több demokrácia és 

beleszólási jog kell a munka világában és az innovációs 

folyamatoknál. Célunk a jó munka. 
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Digitalizáció: az innováció szükségessége

A digitalizáció miatt nagyobb az innovációigény, tehát rövidebb határidővel több innovációra van szükség. 

forrás: ver.di Innovációs barométer 2017

0,629 0,321 0,051

egyetértek/inkább egyetértek

egyltalán nem értek egyet/kevésbé értek egyet

nem tudom
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A digitális technológia innovációs 
befolyása

az elmúlt két év innovációi

aktuális, illetve a következő két évre 

tervezett innovációk

* Különösen a (bináris) számítástechnika alapján

forrás: ver.di Innovációs barométer 2017

A vállalatunknál végrehajtott, illetve tervezett innovációkat a digitális technika* alkalmazása jellemezte.  

 A megkérdezettek fele azt mondta, hogy a digitális technológia jellemezte az elmúlt két év 

innovációit. 

 Ez a trend egyre aktuálisabb, és a következő két évben is folytatódik.

0,631

0,529

0,289

0,427

0,081

0,044

egyetértek/inkább egyetértek

egyáltalán nem éretk egyet/kevésbé értek egyet

nem tudom
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Digitalizáció: szoftver (informatizálás) 

„A drámaian  megnövekedett  

számítási teljesítmény, az új 

érzékelők, az egyre kifinomultabb

algoritmusok és programozási 

technikák, a gyorsabb 

képfeldolgozás, a zökkenőmentesen 

működő hálózatok és a digitalizáció 

által produkált óriási adatmennyiség 

használata miatt változik a helyzet. 

Mindeddig csak a kezdetén járunk a 

számítástechnika miatt rohamosan 

felgyorsuló automatizálásnak és 

robotalkalmazásnak, ami a 

közeljövőben az emberi képességek 

lényegére, a gondolkodásra is kiterjed.” 
(Kurz / Rieger 2013)
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A digitális munka elterjedése

A megkérdezettek 83 százaléka szerint érinti munkájukat a digitalizáció. 

63 százalékuknál ez nagy vagy igen nagy mértékben igaz.
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ágazat

érzékelés ▪ Uber
▪ a 3-D nyomtatás és az internetes vásárlás 

miatt csökken  a forgalom
▪ önvezető járművek
▪ „ vezető nélküli“ metró, repülő
▪ „halmazlogisztika"
▪ M2M kommunikáció
▪ automatizált terminálok

▪ All-IP hálózatok
▪ transznacionális hálózatstruktúrák
▪ virtuális hálózatkomponensek
▪ önadminisztráló ügyfelek 
▪ egyre nagyobb áthelyezhetőség a globális 

piacokon
▪ crowd-work/ programozás
▪ digitális hírnév

▪ RFID
▪ nyomkövető és 

helymeghatározó rendszerek

▪ okostelefonok és táblagépek elterjedése
▪ digitális közvetítés
▪ Big Data
▪ felhő/crowd

tapasztalat

Logisztikai és távközlési digitalizáció

közlekedés
logisztika

telekommunikáció
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eLIZA koncepció

▪ Minden készüléken

▪ Minden csatornán 
(írásban, szóban…)

▪ Odafigyel és tanul az 
ügyféltől és cselekszik 
helyette

eLIZA célok

▪ A DT intelligens
digitális 
asszisztense…

▪ …  úgy segít 
ügyfeleinknek, 
mintha személyes 
lenne a 
beszélgetés …

▪ … és az 
ügyfélszolgálaton 
messze túlmutató 
lehetőséget kínál

Gyakorlati példa: Eliza, a DT digitális asszisztense 



Seite 14 – ver.di – 22. Oktober 2018

▪ Foglalkoztatás, kvalifikáció

▪ 47 % szerint a digitalizáció miatt nőtt a

munkateher

▪ 47 % szerint nőtt a munkahelyi

felügyelet és ellenőrzés 

Eddig alig használt lehetőségek:

▪ 25 %-nál nőtt a döntési kompetencia

▪ 22 % úgy érzi, hogy összeegyeztethetőbb 
lett a munka és a magánélet

A digitalizáció kihívásai 

14
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A legnagyobb innovációs akadály: a stressz és a 
teljesítménykényszer

Véleményem szerint a következő tényezők akadályozzák a dolgozói innovációt:

0,597

0,623

0,681

0,71

0,781

0,823

0,903

0,924

0,375

0,353

0,28

0,27

0,202

0,154

0,086

0,062

0,028

0,024

0,039

0,02

0,017

0,023

0,011

0,015

hiányos technika (az ajánlatnál/a funkcionalitásnál)

nem megfelelő továbbképzés

nem képességének megfelelő munkát kap a dolgozó

fél hibázni a munkatárs

hiányzik a vezetői támogatás

vállalaton belüli szervezeti problémák

nagy teljesítménykényszer

nincs elegendő idő

teljesen/inkább egyetértek nem/kevésbé értek egyet nem tudom

forrás: ver.di Innovációs barométer 2017



Seite 16 – ver.di – 22. Oktober 2018

A jó munka kialakításának vezérelvei a 
digitális átállás idején!

A foglalkoztatás növelése!

A kvalifikáció támogatása!

Az egészséges munkavégzés lehetővé tétele!

A személyiségjogok védelme!

Teret kell biztosítani a munka- és életminőségnek!

Az érdekképviselet modernizálása!

Korrekt bérek és igazságos elosztás keresztülvitele!

(kivonatosan)



Seite 17 – ver.di – 22. Oktober 2018

Politikai lobbimunka, bérmegállapodások, projektek, 

rendezvények, az érdekképviselet támogatása

IBM kollektív szerződés „Kvalifikáció 
és utánpótlás-biztosítás”

A biztosítóknál jövő/kvalifikáció, stb. 
megállapodások születnek

Tehermentesítő kollektív szerződés 
és „mobil munkavégzés” melléklet a 
Telekom távmunkát szabályozó 
kollektív megállapodásához

Demográfiai szerződések a postánál 
/kikötőknél / … 

A Charité klinika munkaerő-tervezési 
kollektív megállapodása 

Ver.di-AG: A jó, digitális munka –

bér- és üzempolitikai kialakítása
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Vállalati munkavállalói érdekképviselet: előrelátó

ver.di – Innovációs barométer 201518
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A vállalati munkavállalói érdekképviselet 
hozzáállása

Ön szerint hogyan állnak hozzá az innovációhoz a vállalati munkavállalói 

érdekképviseleti szervek?

forrás: ver.di Innovációs barométer 2017

0,508 0,386 0,106

inkább pozitív inkább semleges inkább negatív

 Tudományos felmérések szerint a vállalati munkavállalói érdekképviseletek 

bevonása pozitív hatással lehet a vállalat innovációs tevékenységére. 

 A foglalkoztatás és képzés biztosítása mellett közvetítői szerepet is betöltenek. 
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Digitális innováció: a vállalati munkavállalói 

érdekképviselet célkitűzései

Milyen célkitűzéssel befolyásolja/befolyásolta a vállalati munkavállalói érdekképviselet a „digitális

innovációkat“?

forrás: ver.di-Innovationsbarometer 2015

51%

73%

74%

77%

74%

43%

71%

73%

73%

78%

Verbesserung der Work-Life-Balance (z.B. durch
Telearbeit)

Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen

Qualifizierung der betroffenen Beschäftigten

Gesundes Arbeiten

Sicherung der Persönlichkeitsrechte der
Beschäftigten

In den zurückliegenden zwei Jahren Aktuell bzw. in den bevorstehenden zwei Jahren

a munkavállalói személyiségjogok biztosítása

egészséges munkavégzés

a munkavállalók kvalifikálása

munkahelyek teremtése és megtartása 

a munka-magánélet egyensúly javítása (pl. távmunka)

az elmúlt két évben most, vagy a következő két évben
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2004/2005-ös kerekasztal
Az "Innovációs tanácsadó testület"

 Rendszeresen értékeli a teljes innovációs 
folyamat innovációs képességét.

 Kritikusan mérlegeli az innovációs 
folyamatot és a rendelkezésre álló 
keretfeltételeket (különösen az 
innovációs kultúrát).

 Konkrét intézkedéseket javasol az 
innovációs képességek növelésére.

 Szükség esetén „eszkalációs szint”, 
bármely érintett közvetlenül fordulhat 
hozzá (különösen a munkatársak). 

Múltbéli példák
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új üzlet kialakítása a nyertes 
részvételével

I. szakasz:  általános tervezés II . szakasz : részletes üzleti terv

kb. 10 oldal, súlypontok:
▪ termék/szolgáltatásvázlat és 

ügyfélelőny
▪ piac felmérése és a verseny értékelése
▪ foglalkoztatási lehetőség

kiváló minőségű és megvalósítható 
üzleti tervek kidolgozása

üzleti ötlet

175.000 
DT munkatárs 
Németországban

minőségi bővítés és kiegészítés (kb. 20 oldal)
▪ eredménylehetőség
▪ bevezetési terv
▪ esélyek és kockázatok

jelentős foglalkoztatást teremtő 
üzleti terv

Múltbéli példák: Deutsche Telekom
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Kapcsolattartás

ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

Bereich Innovation und Gute Arbeit 

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 

www.innovation-gute-arbeit.verdi.de

www.innovation-gute-arbeit.verdi.de/innovation/innovationsbarometer

kontakt@verdi-gute-arbeit.de

nadine.mueller@verdi.de


