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Fő célunk és vágyunk & invitálunk! 

Fő célunk: az SZMT mint szakmai közösség kibontakozása, 

megerősödése. 

Vágyunk, hogy a közösségi élmény mellett, a tagság valódi 

közreműködésére alapozva, interaktív és sajátélményű programok 

keretében együtt erősítsük a belső tapasztalatcsere és 

tudásmegosztás intenzitását és szakmaiságát. 

Invitálunk: gyere és kapcsolódj be, légy részese az SZMT szakmai 

közösség megújulásának! Jelentkezz be a neked való szerepben a 

programok megvalósításába! 



Programtípusok



Az öt programtípus bemutatása

Ötféle programtípussal készülünk, részletes bemutatásukat lásd a folytatásban.

1. Témafeldolgozások

Aktuális szakmai témák, ill. a szakmánkat érintő társadalmi kérdések megbeszélése, 
gyakorlati relevanciával és inspiráló vendégekkel. Több konkrét program tartozik ide, ezek 
egy része jelenleg is fut. 

2. Esetfeldolgozások

Valós helyzetek közös feldolgozása és tanulás a konkrét tapasztalatokból. Őszinte 
szembenézés a helyzetekkel és saját magunkkal, megfelelő módszertan és facilitáció
segítségével. Ide is több program tartozik, van, amelyik már most is fut.

3. OD irányzatok és módszertanok bemutatása, kipróbálása

Különféle OD irányzatok, megközelítések és módszertanok megismerése, a mögöttes elvektől 
eljutva a kipróbálásig és a sajátélményig, de az alkalmazhatóság feltételei és konkrét 
tapasztalatai is megjelennek. 

4. Mesteri! – tanulunk nagyjainktól

Elismert hazai és külföldi szakemberektől tanulhatunk, az ő szakmai megközelítésükről, 
konkrét projekt-tapasztalataikról és kedvenc módszertanainkról, de nem csak: a szakmai-
személyes életútjukról, az OD-hoz kötődő legfőbb élményeikről, felismeréseikről és 
dilemmáikról is. 

5. Social Impact 3.0

Fejlődési lehetőség teremtése hazai civil szervezeteknek és közösségeknek, szenior és junior 
fejlesztők együttműködésével, pro bono alapon. 2020-ban tervezzük előkészíteni a Social
Impact 3.0 2021-es indulását, a legjobb hagyományok megtartásával és néhány újítással.



1. Témafeldolgozások

SZMT Elnökség részéről örökbefogadók: 
Annamari és Timi

Témaestek

• Tér, idő és folyamat biztosítása az OD szakma különböző generációinak kapcsolódására és 
megismerésére. A köztük lévő különbségek és közös metszetek feltárásával érzékenyíti a
jelenlévőket, és így egymás mélyebb megismerésére ösztönzi őket.

• Jelenleg futó program, részletesebben lásd a programgazdák által készített bemutatót.

• A program jelenlegi szervezői: Horváth Gábor, Pardi Rózsa, Dreiszker Zsóka, Lukács Réka és Bánki
Niki, akik örömmel veszik új szervezők becsatlakozását.

Jövő- és trendfigyelő platform

• A formálódó világ újra megismerése, jobb integrálódás a paradigmákhoz és a  
paradigmaváltáshoz, szerepeink újradefiniálása a trendek megismerése, megértése tükrében.

• Havonta más trend feldoldolgozása különböző módszertanokkal.

• Jelenleg futó program, részletesebben lásd a programgazdák által készített bemutatót.

• A program jelenlegi szervezői: Szatmáriné Balogh Mária és Pardi Rózsa

Kávéházi kerekasztal

• 60 / 90 / 120 perces, lazán facilitált beszélgetések aktuális témákról, informális környezetben 

• A szervezői feladatokra jelentkezőktől témajavaslatokat is várunk.

• Inspirációként néhány eddig felmerült téma.: Digitalizáció, virtuális működés és OD; Mitől 
minőségi az OD?; OD és az aktuális menedzsment trendek; OD és a határterületek kapcsolata; 
OD és HR együttműködése; OD mint „vallás” vagy „szekta”?; A mesterek szerepe az OD-ban; 
OD és a különféle generációk; Az OD lehetőségei OD-inkompatibilis vezetési/uralmi formákban



2. Esetfeldolgozások

SZMT Elnökség részéről örökbefogadók: 
Gergő és Orsi

Üzleti klinika

• Az idősebb és fiatalabb generációk együtt-gondolkodása valós ügyfélhelyzeteken. 
Tapasztalati tanulás a generációk között egy estében.

• Jelenleg futó program, részletesebben lásd a programgazdák által készített 
bemutatót.

• A program jelenlegi szervezői: Tóth-Szabó Veronika és Kalmár Péter, akik
örömmel veszik új szervezők becsatlakozását.

Szupervízió jellegű esetfeldolgozás

• Konkrét ügyfélhelyzetek feldolgozása, akár ügyfél, akár fejlesztői oldalról 
bemutatva.

• A helyzetek közös feldolgozása, személyes és közös tanulás, továbblépési
lehetőségek közös kidolgozása – megfelelő módszertan és facilitáció segítségével. 

Tanulságos bukásaink

• Félrecsúszásaink, amikből közösen tanulhatunk – pl. félresiklott projekt, 
megközelítés, módszertan, kommunikáció stb.

• Őszinte szembenézés a helyzetekkel és saját magunkkal, tanulás egyéni és 
kollektív szinten, konkrét projektjeinkről és az OD-ról általánosabban is.



3. OD irányzatok és módszertanok bemutatása, kipróbálása

SZMT Elnökség részéről örökbefogadók: 
András és Gergő

OD irányzatok, megközelítések és módszertanok megismerése

• Egyes OD (vagy OD-hoz kötődő) irányzatok és konkrét módszertanok bemutatása 
tapaszalt felhasználó által, majd közös kipróbálás, sajátélmény

• Egy lehetőség, hogy a módszertant az SZMT-re mint fókuszra alkalmazva 
ismerjük meg (ha erre van mód)

• Az alkalmak fontos elemeként reflektáljunk arra, vajon az irányzat/módszertan 
miként viszonyul a szervezetfejlesztéshez: kiindulópontjait tekintve miképp kötődik 
az OD-hoz; miben és mennyiben nevezhető önmagában is szervezetfejlesztésnek 
(és milyen szempontból nem); miként alkalmazható OD folyamatokban és milyen 
feltételek mellett. 

• Felmerült ötletek (nem teljeskörű): 
nagycsoportok (pl. Open Space, Future Search, World Café, Appreciative Inquiry), 
Organisation Design & szociotechnikai rendszerek közelítés, Gestalt OD, TA-alapú OD,
csoportdinamikai tréning & T-csoport, outdoor tréning és adventure therapy Dialogue &  
Presencing, akciótanulás & Bálint-csoport, akciókutatási megközelítések (RAK, Co-Operative
Inquiry, Participatory Videoing stb.), szocioanalitikus módszertanok (pl. Social Dreaming, 

Social Photo-Matrix Listening Post, Group Relations Conference), stb.



4. Mesteri! – tanulunk nagyjainktól

SZMT Elnökség részéről örökbefogadók: 
Orsi és András

Mesteri!

• Elismert hazai és külföldi szakemberek szakmai megközelítésébe, konkrét projekt-
tapasztalataiba és az általa használt, kedvenc és bevált módszertanokba kapunk 
betekintést, valamint ezek hátterébe: a szakmai-személyes életútba, az OD-hoz 
kötődő legfőbb élményekbe, sikerekbe és kudarcokba, felismerésekbe és tovább élő 
kérdésekbe, dilemmákba.

• Időtartamban rövidebb (pár órás), vagy akár több napos mesterkurzus jellegű
alkalmak

• A program fő céljai: tudásmegosztás, szemléletformálás, gyakorlati 
tapasztalatmegosztás, sajátélmény és tapasztalati tanulás a résztvevők részére.

• Az alkalmak fontos elemeként együtt reflektálunk arra, hogy az elhangzottak 
miként kapcsolódnak a szervezetfejlesztéshez, és miként formálják a 
résztvevők OD-szemléletét és gyakorlatát.

• A szervezetfejlesztéshez kapcsolható más szakmák elismert szakemberei, 
tanítómesterei is a meghívottak között lehetnek. 

• A „nagyjaink” között nagy tapasztalatú és fiatal mesterekre egyaránt 
gondolhatunk. 



5. Social Impact 3.0 – szervezetfejlesztők a társadalmi változásért

SZMT Elnökség részéről örökbefogadók: 
Timi és Annamari

Social Impact 3.0

A  Social Impact – Hagyj magad után nyomot! – projektet 2010 augusztusában 

Budapesten az OD World Summiton (ODWS), az OD szakma világtalálkozójának egyik 

pilléreként indította el az ODWS szervező csapata. A programra pályázó civil 

szervezetek fejlesztése a konferenciára idelátogató önkéntes, külföldi szervezet és 

közösségfejlesztő szakemberek, valamint magyar szakértők bevonásával, pro bono

alapon valósult meg. 

2020-ban tervezzük előkészíteni a Social Impact 3.0 2021-es indulását – a legjobb 

hagyományok megtartásával és néhány újítással.

Az ODWS-en elindult mozgalom szellemiségét és tevékenységeit a 

Social Impact 2.0 projekt vitte tovább 2011-12-ben, majd 2013-ban 

több mint 20 sikeres projekttel. Ekkor már szenior és junior fejlesztők 

dolgoztak együtt több csapatban, sőt, ahol erre igény volt, több külföldi 

tanácsadó is részt vett. Fontos cél volt a juniorok bekapcsolása, akik 

számára rendkívül ingergazdag tanulási-tapasztalási terepként 

szolgáltak a projektek



A futó programok bemutatása



Futó programok bemutatkozása – Témaestek

Mi az eredeti célunk, mit terveztünk?

1. Tér, idő és folyamat biztosítása 

az OD szakma különböző 

generációinak kapcsolódására 

és megismerésére

2. Téma feldolgozási 

keretrendszer kialakítása és 

működtetése, amelynek 

tartalma könnyen változtatható

3. A különböző (OD) generációk 

közti különbségek és közös 

pontok feltárása, valamint 

ezekre való reflektálás

4. Kötetlen networking (értsd: 

sörözés) utána 



Futó programok bemutatkozása – Témaestek

Eddigi élmények és tapasztalatok. 
Változott-e az eredeti elképzelés – ha igen, miért?

1. Az esemény megélése szervezőként:

• A kollaboráció kiválóan működött

• Folyamatos zsizsgés, túlkiabálás, akció és vidámság

• Gördülékeny, de túlzsúfolt program

• „Olyan volt ez az alkalom, mint amilyen 5+ éve egy SZMT esemény volt” (Marcsi) 
4-5 éves álmom volt egy ilyen reakció, kicsit meg is könnyeztem 

2. Az eseményre utólag érkezett reakciók:

• „Köszönöm, nagy élmény volt, nagyon tanulságos és vidám”

• „Köszönöm a beletett energiát! Látszott, hogy sokat dolgoztatok vele. :)”

• „Zseniális volt! Nagyon jól éreztem magam, ráadásul még tanultam is.”

• „Jo kezdemenyezes, folytassatok, en szivesen jovok!”

• (és még sok-sok ilyen reakció )

• + 1 helyszíni: Élesen kirajzolódtak a generációs határok és nem sikerült az 
integrálás

3. Min változtattunk?
• Célirányos integrálás és érzékenyítés a generációk között



Futó programok bemutatkozása – Témaestek

Mi várható a közeljövőben?

1. A következő alkalom: „A nemet mondás ereje” 2020.??.?? 
(halasztás alatt)

2. Intézményesülés

• Credo (kész)

• Fixálódó keretrendszer és „módszertan”

• Profil kialakítás (arculat és kommunikáció)

3. Preferáltan negyedéves, fix és nem ad-hoc alkalmak

4. Új társszervezők (lehet csatlakozni!), vendégelőadók, témához 
illesztett workshopok és játékok

5. További (OD) releváns témák és alkalmak (Gyertek! )

SZ M T



Futó programok bemutatkozása –

Jövő- és trendfigyelő platform

Eredeti cél, terv 

Alaphelyzet: 

Nagyon gyors a változás, új paradigmák kezdenek kibontakozni a világban, 
a szervezetekben, és ez hat a szervezetfejlesztésre, szervezetfejlesztőkre

Cél: 

• A formálódó világ (PEST + természeti + szabályozási) újra 
megismerése, jobb integrálódás a paradigmákhoz és a  
paradigmaváltáshoz, 

• mindezt integrál szemléletben, a különböző törekvések kölcsönös 
elfogadásával, 

• a színtereket kinyitva az ökoszisztéma felé is, felelősséggel a 
környezetünkért, 

• saját szerepünket segíteni újradefiniálni.

Módszer:  havonta mindig más fókusszal

• vitaindító utáni fórumbeszélgetések kezdetben

• workshop a témáról a résztvevők bevonásával



Futó programok bemutatkozása –

Jövő- és trendfigyelő platform

Eddigi élmények és tapasztalatok

Eddigi témáink és élményeink: 

1. Szatmáriné dr. Balogh Mária: Spiráldinamikai fejlődésmodellről 
bevezető előadás és fórum az integrál szemlélet, mint érték és értelmezési mező 
kiterjesztése érdekében + önszerveződés beindítása (szerepek)

• BKIK dísztermében, nem volt mód workshopra áthelyeztük a többi foglalkozást, tetszés 
(6-os skála): inspiráló átl. 5,375, hasznosítható a munkában átl. 5,25

2. Pardi Rózsa és a Témaest szervező ifjak: A közösség ereje workshop
(lásd a Témaestnél többet!)

• Generációnkénti csapatok előadták élményeiket 
• Keveredve a szervezetekről és az SZMT-ről

3. Tisóczki István: Stratégiaialkotás extrém változó környezetben 
hasznos kanvaszok!

4. 2020 február: Tálos Péter (JVSZ elnöke, tajvani cégleányvállalat 

vezérigazgatója): Világkereskedelmi trendek, benne a koronavírus 
várható hatásai + kiscsoportos trendgyűjtés

• nagysikerű előadás a trendekről, döbbent felismerés a koronavírus várható hatásairól, 
amiről közvetlen információi voltak

• kiscsoportos trendgyűjtés, tudásmegosztás a részvevők bevonásával



Jövő- és trendfigyelő: képekben elbeszélve



Futó programok bemutatkozása

Üzleti Klinika

1. Mi az eredeti célunk, mit terveztünk?

o Az idősebb és fiatalabb generáció együtt gondolkodása valós
ügyfélhelyzeteken. Tapasztalati tanulás a generációk között egy estében.

o „Különleges” ügyfelek meghívása – pl.: zeneipar, non-profit szektor, stb.

o Segítséget adni kisebb pénzügyi kerettel rendelkező szervezeteknek.

2. Eddigi élmények és tapasztalatok

o 2019 december, Budapest Park irodája, kb. 20 résztvevő, 3 tanácsadói
csapat, szakmai együtt-gondolkodás

o Rövid szervezeti bemutatkozás, jelenlegi helyzet ismertetés, ügyfél-
elvárások (1), tanácsadói kérdések majd csapatmunkák (2), tanácsadói
észrevételek, tovább gondolást segítő kérdések, megoldási javaslatok
prezentálása (3), ügyfél reakció (4)

o Jó hangulat 

3. Mi várható a közeljövőben?

o 2020 ősz eleje

o Megújuló szervezői csapat (junior és szenior)



A programok kialakításának módja



Fontos szerepek és az együttműködés módja (1)

Programgazda

Az adott programtípus gazdája, fő szakmai és operatív koordinálója, szervezője:

• A jelentkezők közül kiválasztja a program megvalósító közreműködőket, velük megállapodik az 

együttműködésről. 

• Témajavaslatokkal és ötletekkel áll elő a programok szakmai tartalmára és módszertanára 

vonatkozólag.

• A program megvalósító közreműködőkkel együttműködve megszervezi, előkészíti, és/vagy maga 

levezeti, vagy koordinálja a konkrét programokat (utóbbi esetben pl. felkéri a megfelelő faciitátort).

• Gondoskodik a programok minőségbiztosításáról. 

A fentiek során egyeztet és együtt-gondolkodik az SZMT elnökség adott tagjával (lásd program „örökbe 

fogadás” – köv. oldal).

Bátorítjuk, hogy több fő is jelentkezzen a szerepre, és utána egy valakivel fog az Elnökség megállapodni. 

Egy személy által egy ilyen szerepvállalás javasolt.

Program megvalósító közreműködő

Az adott programtípus megvalósító csapatának tagja, a programok megszervezésében és 

megvalósításában aktívan vállal szakmai és operatív feladatokat is.

Egy-egy programtípushoz több fő jelentkezését várjuk. A csapatok kialakításakor a programfelelős 

egyéneket vagy több fős csapatokat is felkérhet (egyeztetve az adott elnökségi taggal). 

Ebben a szerepben több csapatba is lehet jelentkezni.



Fontos szerepek és az együttműködés módja (2)

SZMT elnökség

Az SZMT elnökség tagjai egy-egy programtípust „örökbe fogadnak”, ami elképzelésünk szerint a 
következőket jelenti: 

• Fogadjuk és áttekintjük a programgazdai és program megvalósító közreműködői 
jelentkezéseket; megszólítunk lehetséges programgazdákat és program megvalósító 
közreműködőket; mérlegelés után kiválasztjuk és felkérjük a programgazdákat, velük 
megállapodunk az együttműködésről.

• Szakmai oldalról együtt-gondolkodunk a programgazdákkal a lehetséges programokról, a 
konkrét programok szakmai tartalmáról, a felkérhető személyekről, az alkalmazható módszertani 
megoldásokról stb. 

• A programgazdával egyeztetünk a programok minőségbiztosításának módjáról. 

• Fizetős program esetén a programgazdával közösen meghatározzuk a részvételi díjak és 
kedvezmények mértékét, és vele együttműködve gondoskodunk ennek operatív 
lebonyolításáról. A programok finanszírozásával kapcsolatban az elnökség iránymutatást készít.



A jelentkezés módja



A jelentkezés módja

Kérjük, a jelentkezéshez töltsd ki a jelentkezési 
lapot! (Kattints a képre!)

A jelentkezés határideje: 2020. május 22.

Visszajelzés időpontja a jelentkezők részére: 
2020. június 5.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh8FnoQ742Vughrs24B-RYBWsRCTerhXf-eBikmIBId2D-uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdh8FnoQ742Vughrs24B-RYBWsRCTerhXf-eBikmIBId2D-uQ/viewform?vc=0&c=0&w=1


Kapcsolódjatok be!

Reméljük, sokatokat sikerült megszólítanunk, azaz jelentkeztek!

Ha pedig kérdésetek van, mindenképp keressetek minket! 

Számítunk Rátok!

az SZMT Elnöksége


