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SZMT elnökségi pályázat a 2021-2023-as ciklusra 

A 2021-2023-as időszakra pályázva csokorba szedtük nektek egyéni pályázatainkat, és 
támogatásotokat kérjük abban, hogy a következő kétéves ciklusban, összeszokott elnökségi 
csapatként, már “üzemi hőmérsékleten” folytathassuk a szakmai közösségépítő munkát az 
SZMT érdekében.   
 
A következő 2 évre az alábbi 5 fókuszterületen tartjuk a legfontosabbnak az előrelépést, 
melyekről – a fókuszokat felosztva – a bevezető utáni rövid egyéni összefoglalóinkban írtunk 
bővebben: 

Ø Minőségfókusz: szakmai tartalom és profizmus 
Ø Piac és szakma edukáció – Mi a minőségi OD hazai és nemzetközi szinten? 
Ø Tagsági nyitás az ügyfelek és a társszakmák felé, networking 
Ø Kommunikáció, láthatóság – pl. új honlap, zárt tagsági oldallal 
Ø A szervezet önjáróvá tétele és fenntarthatóság: Virágszirom modell, governance 

 

 

Lőrincz Orsolya – megpályázott tisztség: elnökségi tag 

Azért pályázok újra az elnökségi tagságért, mert egyrészt 
szerintem egész jó csapattá alakultunk, és így a következő 2 éves 
ciklust már a “performing” üzemmódban tudjuk kezdeni. Másrészt, 
a céljainknak egy részét sikerült elérni, vagy elindulni vele, de 
még van a tarsolyunkban és az elképzeléseink között. 
Harmadrészt, úgy érzem, hogy élvezzük a közösség bizalmát, és 
vannak felmutatható eredményeink, elnökségünkkel elindult az 
SZMT a visszaerősödés útján.  

A következő ciklus egyik tovább erősítendő fókusza a minőség. Hogy pl. legyen egy 
elfogadott módja és kerete a szakmai minőségbiztosításnak. Hogy pl. csatornázzuk vissza a 
visszajelzéseket a folyamatos fejlődés érdekében; legyen ez téma az örökbefogadók - 
programgazdák között, programcsapatokon belül. Illetve, a covid elvárások mentén kialakult 
hibrid programtartáshoz szeretnénk olyan eszközöket, amelyekkel igazán profi módon 
tudunk programokat megvalósítani. Legyen valódi FOMO érzés (fear of missing out) kihagyni 
egy SZMT programot. 

 

Gelei András – megpályázott tisztség: társelnök 

Az előző két évben közös erőfeszítéseink kiindulópontjává az 
vált, hogy az SZMT váljon minőségi szakmai közösséggé, mert 
ekkor lesz vonzó, és így lehet valódi ereje, hatása. Megítélésem 
szerint bár fontos eredményeket értünk el, e folyamatnak még 
így is csak az elején-közepén tartunk. Ha kapok rá 
felhatalmazást, én is szívesen tennék még a továbblépésért, s 
ezt ugyanabban az Elnökségi csapatban tudom elképzelni, 
amellyel két éve nekiindultunk az útnak. 
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A minőségi OD és a szakmaiság kibontakoztatása az elkövetkező időszakban is fontos 
fókuszunk, ennek kapcsán pl. a következők: (1) a „Mi az OD?”; „Milyen a minőségi OD?” 
témában közös alap létrehozása a közösségben, ennek mentén pl. példamutató OD 
projektek megismerése és közös feldolgozása, a piac és a szakma továbbképzése és 
fejlesztése; (2) az OD elmélet és gyakorlat még erősebb integrálása, az OD eltérő 
megközelítéseinek és elméleteinek további közös feldolgozása; (3) az OD elvek - pl. a 
dialógus- és a visszajelzés-kultúra - erősítése saját gyakorlatunkban, az SZMT belső 
működésének közös reflektálása és fejlesztése; (4) a nemzetközi kapcsolatok erősítése 
társszervezetekkel, pl. ODNET, IODA, ISPSO. 

 

Rózsa Tímea Ágota – megpályázott tisztség: elnökségi tag 

Amikor a jelenlegi ciklusra pályáztam, a fő motivációm az volt, 
hogy a szakmával fiatalon ismerkedőknek legyen lehetősége 
kapcsolódni és élményeket szerezni egy aktív szakmai 
közösségben. A konferencián felemelő élmény volt látni azoknak 
a fiataloknak a ”nyüzsgését” akikhez korábban konzulensként 
vagy oktatóként én is kapcsolódtam. Nekem már ezért megérte, 
és szívesen folytatom ezzel a csapattal! 
 

A tagságunk két év alatt 84 főre növekedett, és a növekedést szeretnénk a következő két 
évben is fenntartani. Természetesnek gondoljuk, hogy az újrainduláskor először a szakma 
’kemény magja’, majd a szervezetfejlesztők és a szakma iránt érdeklődők csatlakoztak 
(vissza), ugyanakkor a következő ciklusban szeretnénk vonzóbbá tenni az SZMT-t az 
ügyféloldal képviselői (HR szakemberek, felső- és középvezetők) felé, és megszólítani a 
társszakmák képviselőit is, hogy a szűk körű „szakmázáson” túlmutatóan gazdag és valódi 
párbeszéd alakuljon ki az OD világához kapcsolódó érintettek között. 

 

Frajna Piller Annamária – megpályázott tisztség: elnökségi tag 

Két éve azzal pályáztam az elnökségi tagságra, hogy nagyon 
szeretném, hogy az SZMT újra az legyen, aminek megalkották az 
alapítók: pezsgő szellemi műhely és szakmai, baráti közösség. 
Sikerélményeket kívántam magunknak, és bízom benne, hogy 
egyetértünk abban, hogy sok-sok közös sikerélményünk volt az 
elmúlt két év során az Elnökséggel, a programszervező 
csapatokkal, a konferenciaszervező önkéntesekkel, a teljes 
tagsággal. Többször is újra büszkék lehettünk arra, amit SZMT-
sként létrehoztunk.  Ugyanerre szerződnék, ugyanazzal az  
elnökségi csapattal - mert olyan jó együtt dolgozni velük!!! – ha bizalmat kapok / kapunk.  

A 2021-2023-as elnökségi időszakban lényegesen szeretnénk növelni az SZMT 
láthatóságát, ismertségét és ható erejét a szakmai körökben. Ennek érdekében az SZMT 
kommunikációs csatornáinak és tartalmainak minőségi bővítését, javítását tervezzük. Új 
honlapot hozunk létre, ami alkalmas lesz a szokásos tájékoztató funkciók mellett a tagok és 
érdeklődők közvetlen kommunikációjára, továbbá csak tagoknak elérhető tartalmak 
kialakítására. A megvalósítást profi weboldal fejlesztőkkel, valamint egy sokoldalú készség-
készlettel rendelkező 3-5 fős kommunikációs csapattal képzeljük el. A program- és 
konferenciaszervezés terén a programszervező csapatokkal közösen szeretnénk fejlődni.  
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Németh Gergely – megpályázott tisztség: elnök 

Elindultunk két éve, egy csapatban, egy célért: a fő kérdésünk 
nekünk is az volt, hogy “lássuk, van-e értelme SZMT-t csinálni ma, 
annak a közösségnek a maradék tagjaira építve, akik még hittek, 
hisznek…” Miben is hiszünk? Egy szakmai közösség 
szükségességében, akik a magatartástudományi alapú 
szervezetfejlesztés értékeiben és módszertani sokszínűségében 
hisznek. Hiszünk abban, hogy ezen értékek mentén és ezen 
eszközökkel lehetséges eredményesebben, egészségesebb, 
élhetőbb, 
 fenntarthatóbb szervezeteket építeni; hogy ezen keresztül,  

mind az emberek, mind a társadalom szintjein ez nívószint emelkedést okoz… 

Úgy gondoljuk, hogy az SZMT esetében a következő időszakban koncentrálnunk kell a 
pénzügyek és a működési modell fenntarthatóságára. 
A pénzügyi stabilitás érdekében szükséges a bevételek növelése, és meg kell vizsgálnunk, 
hogy vannak-e más üzleti modellek, társulások, amelyek mentén rentábilisabb közösség 
építhető. A fenntarthatóságnak a pénzügyek csak egy oldala, vagy inkább következménye. A 
tagságot, a körülöttünk lévő érdeklődőket kell tudni úgy megszólítani, hogy ha mi is értéket 
teremtünk nekik, akkor azt viszonozzák a szövetség finanszírozásának tekintetében. Ennek 
érdekében szükséges a „Virágszirom” irányítási és működési modell megerősített 
működtetése és továbbfejlesztése – a programgazdákra és programcsapatokra épülő 
szakmai munka továbbfejlesztése; az Elnökség belső működésének javítása; az új szakmai 
prioritások beépítése a modellbe, az “önjáró SZMT” kereteinek és működésének 
megteremtése.  

 

Talán a fenti leírásokból is érezhető, hogy van bennünk energia, hogy a következő két évben 
együtt tovább támogassuk az SZMT felvirágoztatását – ehhez pedig kérjük a Ti 
felhatalmazásotokat! 
 

Gergő, András, Annamari, Orsi, Timi 

 

 


