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• 20+ év ügyfélszolgálat vezetés
• 20+ év tréning-képzés-fejlesztés
• 15 év szupervízió és coaching
• szervezetfejlesztés
• 8 éve szabadúszó tanácsadó

Kálmán Márta
• Szupervizor, Szupervizor-coach
• MBA
• Külkereskedelmi szakmérnök
• Üzemszervező agrármérnök, 

mérlegképes könyvelő





Innováció

Az innováció ma használatos fogalmának egy egyszerű - az ún. 
Frascati kézikönyv korábbi változatában közölt –
meghatározása a következő: 

„Az innováció egy ötlet átalakulása 
- vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, 
- vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve 
továbbfejlesztett műveletté, 
vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” 
(OECD [1993-96] 19. oldal).



Mi történik az innováció folyamatában?



Innováció
és
szervezet



Az innováció egyben
VÁLTOZÁS

• Elkerülhetetlen

• Változó környezet 
→ kiszámíthatatlan jövő
(akár cégen belül is… pl: jegykezelés 
közben érkezik a füledre a hívás )

• Technológiai változások

• Generációs eltérések

• „Manapság a változás is 
állandóan változik”



A változás: Kihívások, megpróbáltatások

Hogyan reagálunk?

• Sémák, minták (amiben felnőttünk, amit láttunk, élményeink 
alapján megtanultunk; és: „zsigeri reakciókká” váltak)

Mi van, ha ezek nem működnek???
• Félelem
• Szorongás
• Stressz

EZT akarjuk? 

Mi segít???

A REZILIENCIA!



Reziliencia

Rugalmas ellenállási készség – rugalmas alkalmazkodási 
készség

A kifejezés a latin re (=hátra) és salre (=ugrani) szavak összefonódásából származik, 
utalva a hátrahőkölésre, az előre-hátra feszülésre, de nem eltörésre. Forrás: lexiq.hu - idegen szavak

Ökológiai (biológiai) rendszerek működése:

Egyensúlyi 
állapot 

elvesztése

Átrendeződés, 
fejlődés Új egyensúly

https://lexiq.hu/


Reziliencia az emberi életben

A nagy traumákat a rugalmas emberek élték (élik) túl.

Súlyos trauma → kreativitás, új készségek → boldogulás
(hadifogságból hazajöttek, Holocaust túlélők, stb.)

Boldogulásra, fejlődésre, kompetencianövelésre való készség a pszichológiai, 
biológiai, környezeti erőforrások mozgósításával.

Nehéz helyzetben meglátni a nem szokványos megoldás lehetőségét –
és alkalmazni.

Ferenczi Sándor (magyar pszichológus, Fraud közvetlen munkatársa volt)

Edith Eva Eger (ma is élő és praktizáló terapeuta, Holocaust-túlélő) (könyv: A döntés) 



Reziliencia pszichológiai értelmezése

A kitartás és alkalmazkodás képessége

Úgy lehet elképzelni, 
ahogyan a keljfeljancsi 
mozog: a reziliens
ember a váratlan és nagy 
erejű kilengés után 
gyorsan visszatér az 
eredeti, nyugalmi 
állapotába. 



A reziliens személyiség

• képes a helyzetet felismerni,
újraértelmezni,

• a kudarcnak értelmet adni,

• felismerni a váratlan  
lehetőségeket,

• megtalálni egy teljesen új
megoldási módot.



A reziliens személyiség az innováció 
során
• képes a helyzetet felismerni,

újraértelmezni,
azaz nyitott az ötletelésre, 
kreativitásra

• a kudarcnak értelmet adni,
azaz nem fél a sikertelen 
fázisoktól, szakaszoktól

• felismerni a váratlan  
lehetőségeket,

• megtalálni egy teljesen új
megoldási módot.



Reziliencia

Jó hír: fejleszthető!

• fejlődése folyamat (mint nagyjából 
minden készségé)

• eredményeképp átalakulás 
(viszonyulásban)

• bukás → siker

• megpróbáltatás → kihívás

• áldozat → túlélő

• tehetetlenség → alkotó energia



Reziliencia

Érzelmek 
szabályozása

Impulzus-
kontroll

Realista 
optimizmus

Rugalmas 
gondolkodás

Empátia

Személyes 
hatékonyság 

érzete

Nyitás a 
külvilág felé



A reziliens emberre jellemző képességek

1. Az érzelmek szabályozása

2. Impulzus kontroll

3. Realista optimizmus

4. Rugalmas gondolkodás (oksági elemzés)

5. Empátia

6. Személyes hatékonyság érzete

7. Nyitás a külvilág felé



1. Az érzelmek szabályozása

• Érzelmi tudatosság, kontroll - nyugodtnak maradni  nyomás alatt is

• Az érzelmek „fertőzőek”; az érzelmek megélése

• Mind a pozitív, mind  a negatív érzéseknek  létjogosultságuk van!

• „Dühbe gurulni könnyű. Dühbe gurulni a megfelelő  emberre, a 
megfelelő időben és a megfelelő módon, nehéz.” Arisztotelész

• Érzelmeink és viselkedésünk kiváltó oka: 
ahogyan az adott eseményt értelmezzük.



1. Az érzelmek szabályozása

• Mit érzek?

• Mit jelent ez nekem?

• Milyen gondolat, feltevés váltotta ki?

• Mi köze ennek a történtekhez?
• Gyakran kiderül, hogy: SEMMI!
• Azaz: „csak” a robotpilóta kapcsolt be
• De! – ki tudjuk kapcsolni

(mindenki a magáét)
Érzések, 

cselekedetek 
(reakció)

Zsigeri 
feltevések

A helyzet 
(megpró-
báltatás)



2. Impulzus kontroll

• Nem „zsigerből” reagálni

• Állj meg és gondolkodj!; 
Számolj háromig!; 
Lassan járj, tovább érsz!

• Mire „ugrom” mindig? (önismeret)

• A vágyteljesítés késleltetése 
– felelős döntés



3. Realista optimizmus

• Pozitív életszemlélet, a realitások 
elfogadása

• Optimista attitűd 
- védelem a depresszió ellen



4. Rugalmas gondolkodás (oksági elemzés)

• Nézőpontváltás (Perspektívaváltás) 

• Mi a probléma valódi oka? 
Egyáltalán: TÉNYLEG probléma?

• Többféle nézőpont – mit lát a „másik”?

• Gondolkodási sémák, csapdák 
(felismerése, megváltoztatása)



5. Empátia

• Beleérző képesség –
DE! nem veszem magamra!

• Mit érez a másik? Mi az ő valósága? –
beazonosítani, megérteni

• Ehhez is kell a nézőpontváltás!

• Ítélkezésmentes megközelítés (nem jó vagy rossz, hanem: ilyen)

• Kommunikálni, visszajelezni a másiknak, hogy megértjük

• Törődés, érdeklődés – támogató kapcsolatok

• Szociális háló: védelmi rendszer



6. Személyes hatékonyság érzete

• A hatékonyság megélése

• Kontroll a saját életünk felett –
felelősség, felhatalmazás

• Abban való hit, hogy meg tudjuk 
csinálni (cselekvési képesség)

• Képesek vagyunk alakítani a 
sorsunkat?
(Igen, ld. pl. lehetetlen helyzetek 
túlélői)

(Gandhi, Illés Fanni, Sulyok Péter…)

Sulyok Peti – vak, standupos, és lakásfelújításból él.
Motiváló minden perc vele.
Egy közös nyári táborozásunk során 
vak párjával együtt egy vezetővel 
megmászta a Torockói sziklát…



7. Nyitás a külvilág felé

• A segítségkérés képessége
(nem jó minta a vers: „…nekem a
kérés nagy szégyen…” Nagy László)

• Nyitottság az új kihívások felé

• A hibázás felvállalása
(…és utána nem kell aggódni,
hogy „rajtakapnak” 
→ először nagyon nehéz, 
ám felszabadító érzés!)



A reziliens emberre jellemző képességek

Mindezek FEJLESZTHETŐK!
Sokat segít az önismereti út.
Kevesebb stressz, 
nagyobb hatékonyság az eredmény.

Az érzelmek szabályozása

Impulzus kontroll

Realista optimizmus

Rugalmas gondolkodás (oksági elemzés)

Empátia

Személyes hatékonyság érzete

Nyitás a külvilág felé






