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SZABÓ SZILVIA ─VARJASI GÁBOR 

Integrált változásmenedzsment a gyakorlatban 

a Lewin-modell alapján 

Beveztés – a VUCA modell 

Mindennapi munkánk során is folyamatosan találkozhatunk a változással. Az elmúlt 10 

évben a versenyszférában van egy mondás, amelyet a cégvezetők előszeretettel emleget-

nek, eszerint csak egyetlen biztos dolog van: a változás. A nemzetközi gyakorlatban ezt a 

jelenséget egy összefoglaló mozaik szóval fejezik ki: a VUCA világ.  

A VUCA kifejezés kibontása az alábbiakat tartalmazza: 

– Volatility (V) – volatilitás, változékonyság 

– Uncertainity (U) – bizonytalanság 

– Complexity (C) – komplexitás, összetettség 

– Ambiguity (A) – kétértelműség 

 

1. ábra: A VUCA modell1 

A vállalatoknál tevékenykedő vezetőknek e négy körülménnyel kell nap, mint nap meg-

birkóznia és megfelelő válaszokat/megoldásokat tálalnia az ezzel kapcsolatos kérdésekre. 2 

Ilyen körülmények között mindenképpen a változásra kész, képes és hajlandó szervezeti 

háttérrel kell rendelkeznie a vezetésnek. Egy menedzser számára a legnehezebb feladat a 

változásokkal szembeni ellenállás „leküzdése”. Minél rövidebb az az időszak, amíg a szer-

vezet egyes tagjai, vagy egésze szembehelyezkedik a változással, annál hatékonyabban le-

het menedzselni az adott változás folyamatát. 

                                                      
1 Forrás: https://growthandprofit.me/2013/07/04/how-to-manage-volatility-uncertainty-complexity-and-

ambiguity-part-2/ (2018. április 3.) 
2 What VUCA Really means for you? https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you (2018. 03. 22.) 

https://growthandprofit.me/2013/07/04/how-to-manage-volatility-uncertainty-complexity-and-ambiguity-part-2/
https://growthandprofit.me/2013/07/04/how-to-manage-volatility-uncertainty-complexity-and-ambiguity-part-2/
https://hbr.org/2014/01/what-vuca-really-means-for-you
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A változások háttere és buktatói 

„Lewin erőtér-elméletének fókuszában a szervezeti változásokkal szembeni ellenállás 

megszüntetése áll. A pszichológus és kutató szakember az elméleti modell kialakításakor 

felhasználta az úgynevezett nyitottrendszer-elméletet3 (OpenSystem Theory), melynek vi-

szonyában a szervezeti magatartást vizsgálták. Az elmélet a szervezeteket az élőlényekhez 

hasonlítja, és azt mondja, hogy hasonlóan viselkednek: igyekeznek fennmaradni, és egy 

viszonylagos egyensúlyt megteremteni és fenntartani. A biológiában ezt az állapotot ho-

meosztatikus állapotnak nevezik, amikor az élő szervezet folyamatosan alkalmazkodik a 

változó külső és belő körülményekhez, hogy így fenntarthassa biológiai állandóságát, ami 

az élő szervezetek egyik legfontosabb jellemzője.”4 Lewin úgy gondolta, hogy egyfajta 

egyensúlyt kell kialakítani ebben a térben, továbbá a siker érdekében minden olyan ténye-

zőt, ami a változást támogatja, azt erősíteni kell és, ami ez ellen hat azt pedig a lehető 

legjobban el kell gyengíteni. 

A változásnak számtalan indikátora lehet (pl.: technológiai változás, piaci kényszer). 

Jelen tanulmányunkban ismertetésre kerülő konkrét gyakorlati példában azért volt szükség 

az adott szervezet átalakítására, hogy olyan új funkciók kerüljenek kiemelésre a vállalat 

működésében, amelyek eddig kvázi „alárendelt” szerepet játszottak, egyes menedzsment 

funkciókon belül.  

Minden változási akcióban nagyon fontos, hogy egy transzformációt megelőzően meg-

felelő előkészületi helyzetelemzések és az arra épülő folyamattervek készüljenek. Erre 

azért van kiemelten szükség, mivel ahogy azt a Lewin-modellben is látjuk az első lépések-

nél meg kell próbálni megszüntetni a változást fékezni próbáló erőket, nehogy „kritikus” 

tömeget alkotva meggátolják a változást. Ehhez a lépéshez azonban feltétlenül ismerni kell 

a fékező erő lehetséges forrását, kiindulási okát. 

A változási folyamatot támogató kommunikációs stratégia 

A gyakorlati szituációkban Lewin háromlépcsős modellje a vezetők és a változást mene-

dzselő szakemberek segítségére jött létre. Gyakorlati vezetői tapasztalataink alapján el-

mondhatjuk, amit az alább bemutatásra kerülő eset is fényesen bizonyít, hogy a változások 

legalapvetőbb gátló hatása az emberek állandóságra és biztonságra való törekvése. A szer-

vezetben dolgozók a biztonságukon kívül féltik még a sikerességüket is, hiszen úgy véle-

kednek, hogy ha egy új szervezeti struktúra alakul ki a változás következtében, ahol néhány 

menedzsment funkció kiemelésre kerül, akkor abban jelentősen benne van az egyéni kudarc 

lehetősége is, amit mindenki szeretne elkerülni. Éppen ezért a gátló tényezők kiküszöbölé-

sére az egyik legfontosabb eszköze a szervezetnek maga a változási folyamat kommuniká-

ciós stratégiája. Nem véletlenül ez a változást előkészítő munka egyik kritikus eleme. 

A bemutatásra kerülő gyakorlati példa esetében a kommunikációs stratégia kulcsát egy 

olyan kommunikációs „forgatókönyv” elkészítése jelentette, amely napra lebontva tartal-

mazta, hogy: 

− a vezetők mikor milyen munkavállalóval, vagy társosztállyal egyeztetnek; 

− mikor és milyen tartalommal folyik majd az egyeztetés; 

− milyen csatornákon keresztül történik a kommunikáció, és 

− kinek és mikor megy információ a folyamat kapcsán.5 

                                                      
3 A szervezet olyan „nyitott rendszer”, amely kölcsönös és folyamatos kapcsolatban áll a környezetével.  
4 Belényesi Emese (2014): Változásmenedzsment a közszférában, Bp., NKE, 81 – 82 p. 
5 Zádori, Sebők, Nemeskéri 45. p. 
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A szervezeti légkör pozitív mivolta egy olyan kulcstényező a változások menedzselésé-

ben, amely lehetőséget teremt arra, hogy a munkavállalók ne félelemmel, hanem nyitott-

sággal tekintsenek a változások elé. Amennyiben a munkavállalók (akik közvetve, vagy 

közvetlenül a változási folyamat érintettjei) a megfelelő időben és pontos információkkal 

rendelkeznek, akkor fel tudnak készülni a közeljövőben történtekre. A minőségi információ 

tartalma lehet a változás folyamatában az alábbi kérdésekre adott szervezeti válasz:  

− mikor mi fog történni? 

− mi is van ennek a hátterében? 

− milyen előnyökkel jár ez a változás a munkavállalók és a vállalat részére? 

Akkor sikeres és hatékony a változásmenedzsment támogató kommunikáció, ha nem 

szükséges a munkavállalóknak találgatniuk, hogy mi is fog pontosan történni velük és a 

szervezetükkel. A lehető legrosszabb forgatókönyv, ha a munkatársak nem kapnak időben 

információkat, vagy ami sokszor ennél is veszélyesebb fél- vagy dezinformációkkal ren-

delkeznek. Ebben az esetekben az emberi természetből fakadóan az információs hiányt a 

képzelet fogja kiegészíteni, ami sokkal „rosszabb” helyzetet teremthet, mint, amilyen a 

valóságban tervezett változás maga. 

Integrált változásmenedzsment 

a Lewin-modell alapján egy gyakorlati példa bemutatásával 

Esetünkben, a gyakorlati példánkban szereplő vállalat vezetősége által alkalmazo tt kom-

munikációs módszer az informáláson túl a Lewin által is ajánlott megoldás, azaz a munka-

társak döntésbe való részleges bevonása volt. A vezetőség kiemelt dolgozói fórumot tartott, 

ahol az egész változási terv bemutatásra került, ezt a lépést természetesen több alkalommal 

kiscsoportos műhelymunka előzte meg. A vállalat vezetősége a fórumon három lehetséges 

verziót mutatott be, hogy a tervek szerint milyen struktúrában fog működni a szervezet a 

soron következő üzleti évtől. Mindhárom verzió mellett – a tényszerű leíráson túl – pro és 

kontra érvek, illetve részletes gazdasági számítások is sorakoztak. A leghatékonyabbnak 

tűnő modell esetében a munkatársak feladatként kapták meg, hogy segítsenek az új célok 

megfogalmazásában, illetve hogy szedjék össze azokat az egyéni és szervezeti célokat, 

amiket ők még el szeretnének érni azon túlmenően, amit a felsővezetői kör stratégiailag 

kijelölt. Természetesen a munkatársak által meghatározott szervezeti célok beépítésre ke-

rültek a soron következő kommunikációs anyagokba és a szervezet megköszönte nyíltan 

az értékes munkavállalói hozzájárulást a folyamathoz és a közös sikerhez.  

Kurt Lewin háromfázisú modellt alkotott a változások kezelésére, amely a tanulmány 

tézise szerint a mai versenyszférában is megállja a helyét és hatékonyan segíti a változás 

folyamatát. A három fázis: 

1.) Első fázis: felengedés-kiolvasztás. 

2.) Második fázis: változtatás, vagy mozgatás. 

3.) Harmadik fázis: megszilárdítás, vagy visszafagyasztás. 

Az első fázisban – a felengedés és kiolvasztás fázisában – a jelenlegi szervezet megvál-

toztatása történik. Ebben a részben több módszert is alkalmazhatnak a változást mene-

dzselő vezetők és szakemberek. A gyakorlati példánkban a vezetőség az alábbi utat válasz-

totta: először azt elemezték a szakemberek, hogy rendre miért nem éri el azokat a bevételi 

számokat a vállalat, amelyek az adott üzleti év terveiben szerepelnek. A felsorolt lehetséges 
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okok közül a Pareto-elv6 alapján tisztán látszott, hogy a piac által diktált néhány szignifi-

káns kérdésre túl általános válaszai és reakciói voltak a szervezetnek. Ennek eredendő oka 

pedig az volt, hogy néhány menedzsment funkció egy-egy nagyobb szervezeti osztályré-

szeként működött, és így alapvetően hiányoztak a döntési jogkörök és kompetenciák, ame-

lyek a sikeres és hatékony működéshez lett volna szükséges. 

Esetünkben a szervezet a már említett szervezeti ellenállás „leküzdésére” egy tudatos és 

jól felépített kommunikációt választott, amely során a változást támogató elemzőmunka 

eredményeit mutatták be. Fontos elem volt ebben a fázisban, a tudatosítás, azaz, hogy ma-

gának a változásnak be kell következnie, a szervezet szempontjából nem volt alternatíva. 

Egyértelmű volt, hogy ott és akkor „ki kell olvasztani” azt a megszokott  szervezeti felépí-

tést, hiszen egy új üzleti évnek nem lehetett ugyanolyan működési elvekkel és felelősségi 

körökkel nekiindulni, amelyek már kudarccal jártak. A VUCA értelmezése mentén ez volt 

a cél, hogy a menedzsmentnek ne erőből kelljen végrehajtani ezt az első szakaszt, hanem 

a kulcsszereplők és lehetőleg egy kritikus része a munkavállalóknak belássa, hogy ennek a 

változásnak be kell következnie, így mindenki számára hasznosabb, ha már az elején abba 

az irányban kezd el evezni, amerre az egész hajó, azaz a vállalat tart. 

A második fázisban, azaz a változás-mozgatás fázisában történik meg maga a tényleges 

változás. Bevezetésre kerül az, amit a vezetőség megtervezett. A változások egy szervezet-

ben három szinten mennek végbe: egyéni, struktúrák és rendszerek, szervezeti és vállalati 

légkör. Ennek tudatában a változás előkészítésénél erre tudatosan fel lehet készülni és a 

folyamatot is így lehet felépíteni, majd végrehajtani. A gyakorlati változásmenedzsment 

folyamán a legfontosabb tapasztunk az volt, hogy a tervezés általában mindig optimistább, 

mint a bevezetési folyamat maga. Ennek okai a következők lehetnek:  

− Az időtényező alábecslése. 

− A változás komplexitásának az alulbecslése a struktúrák és rendszerek szintjén.  

− A szervezeti légkör nem megfelelő ismerete a vezetők részéről. 

− A változás bevezetését követő egyéni reakciók (felmondások, további ellenállás ki-

fejtése még a bevezetést követően is). 

− A vezetők felkészültségének a túl pozitív megítélése – ez sokszor abból fakad, hogy 

abban a hitben bízzuk meg az új vezetőket a feladattal, hogy minden részlettel tisz-

tában vannak és az első naptól a leírt és elfogadott feladatkörök alapján működtetik 

majd a területüket, ami természetesen soha nem így történik. 

− Tanulási folyamat nincs bekalkulálva a bevezetésbe – a vezetőség egyből sikereket 

akar látni, és az előre megtervezett számokat szeretné viszontlátni már az első hó-

napban. 

Nyilván a szervezeti változásoknak a legnagyobb az időigénye és a komplexitása is, de 

ettől függetlenül, ha sikerül a munkatársakat megfelelő kommunikációval tájékoztatni, 

döntésekbe bevonni, mint ahogy a bemutatott példában, akkor a kezdeti lépések viszonylag 

gördülékenyek a bevezetésnél. Esetünkben pár hét után egy folyamat kapcsán kialakult egy 

konfliktushelyzet a két újonnan kialakított szervezet között. A probléma feloldására egy 

facilitált workshop-ot tartottunk, amelynek a végső output-ja egy pontosított feladat mátrix 

lett, amely tisztázta a problémás területet és így elhárította az akadályt a további sikeres 

működés elől. Ehhez szükséges a vezetők és a munkatársak fejlesztése, hogy mindig a 

konstruktív megoldáskeresés legyen az első lépés mielőtt a problémás helyzet eszkalá-

lódna. 

                                                      
6 A Pareto-elv, más néven a 80–20 szabály kimondja, hogy számos jelenség esetén a következmények 80%-a 

az okok mindössze 20%-ára vezethető vissza. (Vilfredo Pareto olasz közgazdász) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Olaszok
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zgazd%C3%A1sz
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A harmadik fázis a megszilárdítás-visszafagyasztás fázisa, amely a változási folyamat 

eredményének a véglegesítését foglalja magába. Ennek a szakasznak az elmaradása, vagy 

nem megfelelő végrehajtása magában hordozza a folyamatok visszarendeződését az eredeti 

állapot irányába. Jelen példánkban ez azt jelentette, hogy az összes vállalati folyamatle-

írásban, vállalatirányítási rendszerben bevezetésre kerültek az új szervezeti felépítésnek 

megfelelő beállítások (költséghelyek, jogosultsági szintek etc.). A megszilárdítás egyik 

fontos alappillére volt, hogy a szervezeti változás követő 6 hónapban, minden hónap végén 

egy kétórás megbeszélést tartottunk a tapasztalatokról vezetői szinten. Ezen egyeztetések-

hez a munkavállalók is küldhettek gondolatokat a vezetőiknek, akik minden beszélgetés 

után visszajeleztek a csapatoknak. A monitoring tevékenység lehetővé tette, hogy ezen in-

teraktív megoldással 6 hónap alatt teljes mélységében meg tudjon történni a szervezeti vál-

toztatás és ez által a pozitív hatások, amiket az üzleti számokban vártunk 7 -8 hónap eltel-

tével jelentkezni kezdtek. 

Fontos, hogy ehhez olyan vállalati kultúrában kell működni, hogy ne legyen az szégyen 

egy vezető számára sem, ha hozott egy hibás döntést. Ennél a vállalatnál az számít jó ve-

zetőnek, aki rövid időn belül belátja, hogy változtatni szükséges és felvállalja ezt a csapata 

előtt. Ez minden munkavállaló számára követendő jó példát jelent, hiszen fel merik vállalni 

a véleményüket és azt is, ha hibáznak a mindennapi tevékenységük során.  

A kompetenciák jelentősége a változásban 

A szervezetek menedzselésében nélkülözhetetlen a kompetenciák azonosítása, és megha-

tározása, így a változások hatékony menedzselésében is szükséges azon kompetenciák de-

finiálása, melyek támogatóan hatnak a folyamatra.7 A cikkben bemutatott szervezeti válto-

zás Lewin-modellje alapján az alábbi kulcskompetenciákat definiálta a folyamat jellegéből 

adódóan: 

Az első szakasz miután azzal jár, hogy a korábbi normák megváltoztatásra kerülnek, 

ehhez kiemelten szükséges, hogy a vezetőség nyílt kommunikációja, azaz hogy mi az el-

várás a jövőben. Példánkban a pro-aktivitásnak volt még hatalmas jelentősége. Például ha 

valaki jelzi, hogy milyen problémák húzódnak meg a szervezetben rendszerszinten, akkor 

azonnal lehet a problémára változással reagálni. 

A változás szakaszában (második szakasz) a vállalati sikerek szempontjából fontos a 

pro-aktivitás, amikor a munkatársak e magatartásminta alkalmazásával segítik elő a haté-

kony megoldást. A bemutatott példa folyamatában meghatározó elem volt, hogy az ösztön-

zési rendszeren is módosítottak a vezetők a változás támogatására. Már a változás beveze-

tésének szakaszában kihirdették, hogyha valaki pro-aktívan támogatja a folyamatot és se-

gíti a hatékony bevezetést, az külön pénzjutalomban részesül. Minden hónapban a kiosz-

tásra került kis értékű tárgyjutalmak anyagi fedezetét az új szervezeti felépítéstől remélt és 

tervezett jobb bevételek teremtették meg. Az anyagi elismerés mellett természetesen az 

erkölcsi oldalra is odafigyeltek az illetékesek, hiszen a jutalmazott munkatársak szerepel-

tek a hírlevelekben a fényképükkel együtt, illetve a vezetők folyamatosan felhasználták a 

jó példájukat minden belső kommunikációs csatornán. 

A megszilárdítás elősegítése érdekében ez az új „norma” azaz kompetencia beépítésre 

került a vállalat helyi kompetencia elvárás rendszerében, és mind a kiválasztás során, mind 

pedig a már a vállalatnál munkát végzőknél különös hangsúlyt fektetett a rendszer a pro -

aktivitásra. Amennyiben a kiválasztás folyamán már olyan munkatársakat tudunk felvenni, 

                                                      
7 SZABÓ (2016): pp. 367-376., illetve Zádori –Nemeskéri: TUDÁSMENEDZSMENT (1) pp. 17-35. 
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akiknél megvan ez a kompetencia, és aktívan is tudják alkalmazni, akkor az tovább segíti 

az elvárt vállalati norma megerősödését. Azon munkavállalók esetén, ahol ez a kompeten-

cia, még nem tud készségszinten működni, ott képzésekkel, és gyakorlati példák alkalma-

zásával, illetve az ösztönző rendszerrel próbálunk pozitív hatást kifejteni.8 

Záró gondolatok 

Összegzésképpen elmondható, hogy Kurt Lewin háromfázisú modellje az általunk bemu-

tatott vállalati változásmenedzsment folyamat esetén is alkalmazható volt minden elemé-

ben. Így kijelenthetjük, hogy a bevezetőben felállított tézisünk bizonyítást nyert. A  

munkaerőpiaci szereplők (szervezetek) számára kulcskérdés olyan vezetői réteg kiképzése, 

amely képes a VUCA világban megfelelő válaszokat találni a szervezet számára a problé-

mák kezelésére, illetve jó stratégia alapján végre tudja hajtani a szükséges változásokat 

olyan módon, hogy ne az erő nyelvét kelljen alkalmaznia, hanem megmaradjon, sőt növe-

kedjen a munkavállalói elkötelezettség miután a változás bekövetkezett.  
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