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Jogi nyilatkozat

Sem az Európai Bizottság, sem a Bizottság nevében cselekvő bármely 

személy nem vonható felelősségre az itt leírt tartalom esetleges 

felhasználása kapcsán. A benne foglalt nézőpont a szerzőké, és nem 

feltétlenül egyezik az Európai Bizottságéval. Jelen kiadvánnyal szemben 

nem érvényesíthető semmiféle garanciális igény. Az itt ismertetett 

eredmények csupán irányvonalként szolgálnak az átfogó stratégia 

megvalósításához.

© Európai Közösség, 2015. 

A biztosított forrásanyag sokszorosítása 

engedélyezett.
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Előszó

Ha Európa meg kívánja őrizni versenyképességét, szeretne tovább 

növekedni és új munkahelyeket teremteni, rendelkeznie kell azokkal a 

szakemberekkel, akik a digitális innováció és az iparági átalakulás élére 

állnak. Az új technológiák jelentik a legfőbb hajtóerőt, amelyet a 

magasan képzett szakemberek és üzleti vezetők (e-Leaders) elképzelései 

tudnak beindítani.  Az előjelzések szerint 2020-ra több mint 800 000 

digitális szakértő és 200 000 e-Leader hiányát fogjuk érzékelni. Az 

Európai Bizottság tavaly májusban indította el egységes digitális piac 

stratégiájának megalkotását. Amint a stratégia megvalósítása befejező-

dik, az egységes digitális piac évente 415 milliárd eurónál is magasabb 

összeggel járul majd hozzá az európai gazdaság kiteljesedéséhez. 

Az e-Leadership az egységes digitális piac stratégiájának fő mozgatóru-

gója, amelynek célja az európai gazdaság számára nélkülözhetetlen 

digitális készségek meglétének támogatása. Az érdekelt felek a 

tagállamokat kérték fel, hogy növeljék az e-Leadership készségek fejlesz-

tésének támogatását. Az Európai politikai fórum a digitális vállalkozásról 

(European Policy Forum on Digital Entrepreneurship) javaslata szerint 

szükséges az e-Leadership készség tartalmak beépítése  az általános 

vezetői képzési és oktatási programokba vállalati vezetők és felsővezető 

köztisztviselők számára. Teljes az egyetértés azzal kapcsolatban, hogy 

elengedhetetlen egy egységes, összeurópai szintű támogatás az 

e-Leadership készségek kínálatának bővítéséért minden ipari és 

vállalkozói szektorban. 
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Ez a dokumentum az e-Leadership készségek európai fejlesztésére 

vonatkozó legújabb ismeretek összegzésére szolgál, és konkrét példákat 

kínál az iparág és az akadémia által kidolgozott összeurópai irányelvek jó 

gyakorlatára és a megvalósítás mikéntjére.  A következő kiadások a 

legkiemelkedőbb digitális technológiák, többek közt a legmodernebb 

gyártási technológiák kihasználására épített vezetői készségekre 

vonatkozó elvárásokat veszi fókuszba. 

További jó olvasást!

Lowri Evans
 főigazgató

Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és 
Kkv-politikai Főigazgatóság

Európai Bizottság
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Az e-Leadership - az európai  
versenyképesség és innovációs  
lehetőségek fő hajtóereje

Az e-Leadership létfontosságú a vállalati szféra és az ipar számára, hogy 

a szervezetek képesek legyenek kitűnni az üzleti életben. Az e-Leader-

ship az innovációhoz és az átalakuláshoz szükséges új digitális technoló-

giák szempontjából kulcsfontosságú, meg kell jelennie az érintett 

szervezeti kereteken belüli vezetésben  és be kell ágyazódnia az üzleti 

stratégiába. Az e-Leadership készségek olyan személyektől elvárható 

készségek, amelyek szükségesek a digitális innováció beindításához és 

megvalósításához:

• Stratégiai vezetés: Az interdiszciplináris személyzet vezetése, 

 és az érdekeltek befolyásolása (funkcionális, földrajzi) határokon  

 átnyúlóan

• Üzleti szemléletmód: Üzleti és működési modellek létrejöttének  

 kezdeményezése, szervezeti értékteremtés

• Digitális szemléletmód: A változás felvázolása és ösztönzése a jobb  

 üzleti teljesítményért, a digitális technológiai trendek feltárása az  

 innovációs lehetőségek megismeréséhez.
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Az e-Leadership Európában - megvaló-
sult lépések 

Az EU e-skills stratégiája, amely az Európai Bizottság „e-Skills a  

21. századra: a versenyképesség, a növekedés és a foglalkoztatás 

ösztönzése” (2007) című projektjén alapszik, a legalapvetőbb összetevő 

az európai vállalkozások versenyképességének, termelékenységének és 

innovációs készségének fellendítéséhez. A projekt javítja az innováció, a 

növekedés és az új digitális munkahelyek létrehozásának keretfeltételeit, 

és javasolja, hogy a tudás, készségek, kompetenciák, valamint a 

munkaerő találékonysága a hatékony élethosszig tartó tanulás révén 

folyamatosan frissüljenek. 2013-ban az Európai Bizottság elindította a 

„Nagykoalíció a Digitális Munkahelyekért” programját, hogy a digitális 

készséghézag betöltését felgyorsítsa, ill. intenzívebbé tegye.

e-Leadership készségek háromszöge

Stratégiai
vezetés

Üzleti
szemlélet-

mód

Digitális
szemlélet-

mód
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Ebben az összefüggésben, az érintettek üdvözölték és támogatták az 

Európai Bizottság által elindított e-Leadership készségek fejlesztésére 

irányuló kezdeményezését.  A kezdeményezés 2013-ban a nagyvállala-

tokra koncentrálva indult el, majd 2014-ben terjedt ki a kkv szektorra, ill. 

a gazella és startup vállalkozások körére. A kezdeményezés 2016-ban 

még nagyobb hangsúlyt kap. 

Az e-Leadership készség témaköre nélkülözhetetlenné vált a digitális 

vállalkozás vezérelvei és tevékenysége tekintetében. 

Különösen a 2015 márciusában, az európai ipari és vállalkozási szféra 

digitális átalakulásáról tartott „Európai politikai fórum a digitális 

vállalkozásról” (European Policy Forum on Digital Entrepreneurship) 

hangsúlyozza a digitális vezetés további támogatását, és sürgeti, hogy az 

e-Leadership készség tartalmakat beépítsék az általános vezetői képzési 

és oktatási programokba vállalati vezetők és felsővezető köztisztviselők 

számára. 
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Az Európai Bizottság is elindította az európai fejlesztéseket célzó Startup 

Europe elnevezésű kezdeményezését, amely számba veszi a vállalkozá-

sok számára szükséges erőforrásokat, mint amilyen a kockázati tőke és 

az üzletfejlesztés. Célja a web és ikt-alapú üzleti környezet megerősítése, 

ezzel növelve a lehetőséget az innen származó ötletek elterjesztésére és 

az üzleti tevékenység fejlesztésére. A Bizottság szervezett egy rendez- 

vényt is az Egyesült Államokban, amely az Európai startupokat vitte el a 

Szilícium-völgybe  (Startup Europe Comes to Silicon Valley), ahol európai 

technológiával foglalkozó vállalatok, befektetők és az Atlanti-óceán két 

partjáról érkező, vállalati politika megalkotásáért felelős szakemberek 

vettek részt, hogy megosszák egymással ötleteiket. 

2015. május 6-án az Európai Bizottság elfogadta az egységes európai 

digitális piac kommunikációs terveit, amely 16 kezdeményezést foglal 

magába Európa digitális jövőjének megalapozásához. A szöveg 

kifejezetten kitér a digitális készségek és az IT szakértelem kritikus 

szerepére. 

Kiemelkedő szakértőkből álló tanács vitatta meg az e-Leadership kérdéskörét

Jan Muehlfeit, globális stratégia alkotó |coach |mentor mint az 
összejövetel elnöke vezette az aznapi vitákat 

Charlotte Holloway (vállalatvezetési vezető, techUK) nyilatkozott 
az e-Leadershipről: Betekintés a keresleti piacra
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A 2015. június 1-jén és 2-án Brüsszelben tartott, digitális és kulcsfontos-

ságú technológiai készségekről szóló európai konferencia (Digital and 

Key Enabling Technologies Skills, lásd: www.leadership2015.eu) több 

mint 300 kormányzati, akadémiai és iparági résztvevőt hozott össze az 

e-Leadership készségek és támogató technológiák fejlesztési lehetősé-

geinek megvitatására. 

Kereslet előrejelzés - Európának 
évente több mint 40 000 új e-Leaderre  
lenne szüksége 2020-ig 

Európa-szerte nő a kereslet az e-Leadership készségek minőségi 

fejlesztésére.  Bár hivatalos statisztika jelen pillanatban nincs az 

e-Leadership készségekre irányuló keresletre és kínálatra vonatkozóan, 

Európában 620 000-re becsülik az innovatív e-leader állások mennyiségét  

2015-ben, aminek több mint a fele a vállalatok üzleti részlegeinél van, és 

nem az IT osztályokon. Ebben a becslésben benne vannak azok, akik a 

szervezeteknél az IT projektekkel kapcsolatos ötletekkel előállnak és 

azokat fejlesztik tovább - ám nem mindegyikük rendelkezik még a 

sikeres e-leaderré váláshoz szükséges teljes készségtárral.

Gary Kildare (a HR osztály vezetője, IBM Corporation Europe) egy 
globális IT és szolgáltató vállalat perspektívájába adott betekintést

Silvia Leal, a madridi IE Üzleti 
Iskola akadémiai elnöke 
beszédet mond az e-Leadership 
program portfolióról, amelyet 
az IE Üzleti Iskola vállalatveze-
tők, kkv-k és startupok 
számára szervezett 

Prof. Peter Kelly az Aalto Egyetemről a gyorsan növekvő vállalko-
zások gyakorlatát tárta fel

Philippe Trichet (Digitális vezető szakértő, The Boston Consulting 
Group) beszédet mond az agilis vezetés témakörében: Öt kényszerí-
tő erő a digitális navigálásban
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Az e-Leadership keresletének előrejelzése a növekedésiütem-becslésre 

alapoz a legmagasabb képességeket elváró IT állások analógiája szerint, 

amelyre vonatkozóan rendelkezünk ilyen jellegű becslésünk. Számítása-

ink szerint az e-Leadership iránti kereslet átlagosan 4,6%-kal fog 

növekedni 2020-ig, amikor is eléri a 776 000 főt. 

A keresletnövekedést és a pótlást figyelembe véve Európának  

200 - 250 000 további e-leaderre lesz szüksége 2020-ra,  

40- 50 000 főre évente. A becslések mögötti adatok további növekedést 

mutatnak az összegyűjtött e-Leadership „ökoszisztémára” vonatkozó 

adatok és az e-Leadership készségek iránti kereslettel és kínálattal 

összekapcsolva az e-Leadership scoreboard-ján.  
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Forrás: empirica 2015
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Fókuszban az e-Leadership –  európai 
scoreboard

Az e-Leadership scoreboard az e-Leadership készségek fejlődésének  

mértékét követi nyomon, az e-Leadership ökoszisztémájának alábbi 

területeire kiterjedően: 

• e-Leadership oktatás, 

• e-Leadership lehetőségekkel rendelkező munkaerő mennyisége

• e-Leadership lehetőségek kiaknázásának strukturális változói, és 

• e-Leadership lehetőségekkel élő vállalati vezérelvek és egyéb 

 vezetői mechanizmusok. 

A scoreboard elsődleges és másodlagos források mutatóit használja fel. 

A tábla az Európai Unió tagállamainak e-Leadership „teljesítményét” 

hasonlítja össze, és beazonosítja a tagállamok e-Leadership ökosziszté-

májának relatív erősségeit és gyengeségeit, hogy az alapul szolgálhasson 

a vezetési elvek megvitatásához, nemzetközi és Uniós szinten is.

A scoreboard modell olyan tényezőket mér, amelyek valószínűleg 

minden országban befolyással bírnak az e-Leadership keresletre és a 

kínálatra. Betekintést ad abba, hogyan teljesítenek az egyes országok az 

eltérő e-Leadership tényezők terén, amely lefordítható a gazdasági 

növekedésre irányuló innovációs lehetőségek kihasználásának képessé-

gére, illetve rámutat a jövőben tevékenység fő csapásvonalára.

Összesen 24 mutató van jelen 4 dimenzióban, ami számos építőkőre 

osztható fel.
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Az országos scoreboard-ok szerves részét képzik a 28 országjelentésnek 

minden egyes EU tagállamban, illetve pillanatképet adnak a nemzeti 

helyzetről az e-Leadership irányelvek, kezdeményezések, gyakorlatok, 

képzések, magasabb szintű vezetői oktatás és a scoreboard-ok 

tekintetében. Az országjelentések letöltése: http://leadership2015.eu/

documents/ és http://eskills-lead.eu/documents/.  

Az e-Leadership mutató - tagállami 
benchmarking elemzés 

Az e-Leadership mutató az e-Leadership scoreboard különböző 

dimenzióit kombinálja az Európai Unió tagállamainak megfigyeléséhez 

és összehasonlításához. Egybeolvasztja az üzleti és politikai helyzetre, az 

infrastruktúrára és az e-Leadesrship várható eredményeire vonatkozó 

mutatószámokat. A célja a mérőszámok hiányának betöltése, illetve egy 

olyan gyakorlatot kínál, amely mérhetővé és érthetővé teszi az 

e-Leadership témakörét. Az egyes országok is felhasználhatják a mutatót 

teljesítményük időben alakulásának megfigyelésére, illetve összevethe-

tik a hazai helyzetet a többi ország eredményeivel, továbbá beazonosít-

hatják vele a szerepmodelleket, tanulhatnak az övékétől eltérő 

irányelvek e-Leadership gyakorlatára kifejtett esetleges hatásáról.

Az e-Leadership mutató kvartilisek európai térképe

Forrás: empirica 2015

A digitális tehetség elsősorban a nyitott, 
együttműködő, kísérleti jellegű kultúrák-
ban tud elszaporodni, ahol a csapattagok 
tanulhatnak és egy körbe gyűlhetnek a többi 
hasonló tehetség kritikus tömegével, és 
nem a kiemelkedő, a bürokrácia mikroszintű 
irányítása alatt álló helyszíneken, ahol a 
szétszóródott digitális tehetségek elhalvá-
nyulnak, és az innovációt elfojtják. 

Philippe Trichet
Digitális vezetési szakértő, THE BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában

 1-es csoport: több, mint 35%-kal az EU átlag alatt

 2-es csoport: kevesebb mint 35%-kal az EU átlag alatt



Az e-Leadership mutató értéke szorosan együtt mozog a GDP adatokkal 

és más technológiai mutatókkal, mint amilyen a Világgazdasági Fórum 

digitális készenlét mutatója (Networked Readiness Index), ám a 

technológiai mutatók és a GDP trendek eltérései rámutatnak, mely 

országok teljesítenek „jobban” vagy „rosszabbul”, mint ahogy azt a 

gazdasági és technológiai érettségük lehetővé tenné. Különösen 

Írország, de Belgium és az Egyesült Királyság is pozitív irányban tér el a 

„trendtől”, azaz hogy a kiemelkedőbb e-Leadership érettség összefüg-

gésben lenne az erős gazdasági hatalommal és kimagasló digitális 

érettséggel, a vártnál sokkal magasabb az e-Leadership mutatójuk 

értéke. 
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Az e-Leadership és a Networked Readiness Index 

Az e-Leadership és a Networked Readiness Index
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A digitális készségeket előtérbe helyező 
vállalatvezetés elismertségének növe-
kedése 

Az e-Leadership készségek terjesztése a kkv-k és vállalkozók körében 

gyakran csak a második helyen szerepel a jobban kidolgozott vállalatve-

zetés és célok után, mint amilyen például a digitális technológiák 

átvétele; alapvető digitális készségek elsajátítása; e-Government és 

e-Business nézetek; hozzáférés a kockázati tőkéhez; startupok 

támogatása. Mindemellett, az Európai Bizottság 2007-es e-Skills 

menetrendje és az azt követő e-Leadership készségek előhívását célzó 

kezdeményezései arra késztették a tagállamokat, vegyenek részt a 

nyilvános vitákban, illetve támogatta őket a megfelelő válaszok 

kidolgozásában.
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Forrás: empirica 2015

A tagállamokat összekapcsoló és a vállalkozásvezetés 
számos területét átható  e-Leadership politika

Kutatásra és
innovációra 

épülő vállalatpo-
litika

Foglalkoztatási 
politika

Digitális
napirend

Készségekre 
építő vállalatpo-

litika

Vállalkozások
vállalatpolitikája

Befektetésösz-
tönzés 

Kkv-vállalatpo-
litika

Magasabb szintű 
szakképzést 

támogató válla-
latpolitika

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában

A magyarországi e-Leadership scoreboard

Vállalkozáspolitika és az érdekeltek kez-
deményezései - a digitális vállalkozáshoz 

szükséges készségek

Vállalkozáspolitika és az érdekeltek 
kezdeményezései - e-Leadership oktatás 

és képzés

Vállalkozáspolitika és az érdekel-
tek kezdeményezései - gyakorlati 

ikt-készségek

Az innovációra való 
adottságok

A cluster fejlesztés 
helyzete

Ikt-szakértőket  
alkalmazó vállalkozások

Foglalkoztatottság az 
ikt által erősen áthatott 

szektorokban 

Foglalkoztatottság 
az ikt-szektorban

Gyorsan növekvő vállal-
kozások az ikt által erősen 

áthatott szektorokban 

Gyorsan növekvő vállalkozá-
sok az ikt-szektorokban

Üzleti adminisztráció 
diplomával rendelkezők 

Ikt 
diplomával rendelkezők 

Legkiemelkedőbb szinten 
álló  ikt-szakértők

Ikt-menedzserek, 
mérnökök és analitikusok

Felsővezetők

Menedzsmentiskolák 
minősége 

Vállalkozások képzési programjai 
ikt/IT szakértők számára

Mesterfokozatú / vezetői képzési progra-
mok ikt és üzlet témakörök metszetében

Technológiák vállalati 
szintű internalizálása

Az ikt-iparág hatása az új 
termékekre és szolgálta-

tásokra

A legmodernebb tech-
nológiák felhasználására 

való készség

Szociális hálózatok 
lehetőségeit kiaknázó 

vállalkozások 

Rádiófrekvenciás azono-
sítást (RFID)  alkalmazó 

vállalkozások 

Magyarország (20. hely)EU átlag

E-Leadership pályázói 
programok



A mai napig csupán nyolc tagállam hozott határozott kezdeményezéseket 

az e-Leadership oktatás és képzés tekintetében: Írország, az Egyesült 

Királyság, Olaszország, Dánia, továbbá Belgium, Spanyolország, Málta és 

Hollandia. Máshol a politikai döntéshozatal kiterjesztése és összetétele 

még korlátozott, és a legtöbb országban hiányzik a vállalatvezetésből az 

e-Leadershipre irányuló stratégia fő nyomvonala és a folytonos figyelem is. 

 

A valamennyi érdekeltre vonatkozó társulás hasznosnak bizonyult az 

e-Skills terjesztése terén. Ezek a társulások összehozzák a magánszektor 

iparát és a munkaadókat a hagyományos oktatási rendszerrel, és a 

közszféra szolgáltatásait további erőforrásokkal és ismeretanyaggal 

egészítik ki.

Elengedhetetlen a kulcsfontosságú érdekelt felek megegyezése a 

teendőkről, a téma iránti figyelem felkeltése és a képzések magasabb 

fokra emelése ahhoz, hogy e-Leadership oktatást hasonló szintre 

hozzák, mint ahol a digitális műveltség és az IT gyakorlati készségek 

oktatása jelenleg tart. 13

A legjobb gyakorlat fő célterületek 
szerinti meghatározása

Az e-Leadershipre koncentráló képzések gyakran az üzleti élet és az 

oktatás szoros együttműködésének eredményeképpen jönnek létre. A 

brit technológiai ipar aranydiplomája (Tech Industry Gold degree) 

összeköttetésben áll az ír ICS Leadership Development Programme 

projekttel, illetve a máltai ismeretalapú vállalkozói mesterképzéssel. A 

társulási szemlélet segít a tantervek és a munkaadói elvárások összehan-

golásában. 

Az extra szakképzési programok az észlelt kínálati hiányra válaszolnak, 

a kkv-k és a vállalakozók elvárásainak megfelelő terjedelemben és költsé-

gekkel. A példák között szerepel még: London’s Mobile Academy; THNK; 

the Amsterdam School of Creative Leadership, Cranfield University’s IT 

Leadership Programme, és a British Computer Society Digital Leader 

coaching programja.

Az e-Leadership oktatás az egyetemeken más programokban is 

megjelenik. A digitális eszközökre alapozott üzletvitel támogatására is 

rendelkezésre áll az e-Leadership képzés, az egyetem forrásainak 

felhasználásával. A példák közt megemlítendő a brit Henley Accelerator 

és az osztrák ECN Network.

Az e-Leadership az üzleti képességek 
sarkalatos tényezője, ami lehetővé teszi a 
felvirágzást a modern gazdaság talaján, 
illetve hogy a vállalat részesedhessen a 
digitális technológiákból eredő lehetősé-
gekből. Mégsem lehet ezt biztosra venni, 
különösen a kisebb méretű üzleti vállalko-
zások esetén, ahol a menedzserek gyakran 
multidiszciplináris szerepet töltenek be. 
Az Európai Uniónak, illetve a nemzeti és 
regionális politikaalkotóknak összefogása 
szükséges ahhoz, hogy koherens intézkedé-
sek születhessenek meg az e-Leadership 
készségek fejlesztéséhez Európa jelenlegi és 
jövőbeni kkv-inek körében.

Arnaldo Abbruzini
Főtitkár, Eurochambres

Európának a digitalizációra építve kell 
felpörgetnie a változásokat . A legfrissebben 
elfogadott ötéves prioritások értelmében 
mi, az EU Régiók Bizottsága új vállalko-
zási szellem felébredésére várunk, amely 
kombinálja az egységes digitális piac és 
az intelligens szakosodás kívánalmait, 
és újfajta készségeket, ismeretanyagot, 
innovációt és foglalkoztatást hív életre. A 
versenyképességhez Európának szüksége 
van néhány elhivatott régióra és városra, az 
e-Leadership úttörő szereplőire.

Markku Markkula
Elnök, EU Régiók Bizottsága

A kormányzati, iparági és oktatási 
intézmények együtt képesek a 21. század 
digitális kihívására válaszolni, és megterem-
teni a feltételeket ahhoz, hogy az emberek 
megszerezhessék a vállalkozáshoz és a mű-
ködéshez szükséges digitális és e-Leadership 
készségeket, és átformázhassák digitális 
világunkat. A techUK örömmel fogadja az 
Európai Bizottság e-Leadership program-
ját, ami segítségünkre lehet a nehézségek 
leküzdésében.

Charlotte Holloway
Vállaltvezetési és tárigazgató, 
techUK



Az  e-oktatás és az internetes oktatási módszerek (MOOC) az 

e-Leadership képzések során hasznosnak bizonyulnak, különösen a 

gazdaságilag kevésbé fejlett tagállamokban, erre jó példa a startup 

kezdeményezés Görögországban vagy a lengyel Akademia PARP és az 

e-Business Academy intézmények. Az athéni gazdasági és üzleti 

egyetem nemrég indított el egy MOOC képzést digitális vállalkozástan 

témakörben. Franciaországban a Conservatoire National des Arts et 

Métiers (CNAM) számos MOOC-t alkalmaz, amelyek célzottan azoknak 

szólnak, akik francia nyelvterületen kívánnak vezetői  

készségeket elsajátítani.

A kkv-k támogatott vagy ingyenes e-Leadership képzéseit az 

üzletfejlesztési szervek kínálják fel a piac belépési korlátainak csökkenté-

sére. Ennek a megközelítésnek a használata is egyre jellemzőbb az 

e-Leadership készségek oktatásában, például Észak-Írországban.

A kiemelkedően jó e-Leadership program még mindig ritkaság számba 

megy; az egyetlen elöljáró példa ebben a német Software Campus, egy 

kormányzati, oktatási és iparági összefogás eredménye, amely 

kiemelkedően ígéretes ikt-kutatók támogatását célozta meg. Habár ez 

nem kkv-k támogatására szolgál, néhány résztvevő inkább indít saját 

vállalkozást, mint hogy a „nagy játékosokhoz” csatlakozzon.  

Az önértékelő eszközökkel a kkv-k vezetői egy online platformon 

keresztül értékelhetik ki saját vezetői képességüket. Jó példa erre 

Észak-Írország LMSA online diagnosztikai eszköze. 

Voucheres módszerek terjedtek el néhány országban, hogy egyszerűbbé 

és megfizethetőbbé tegyék a kkv-k számára a konzultációs és képzési 

lehetőségeket, például a svéd VINNOVA Innovationscheckar, az ír 

Enterprise Ireland‘s Innovation Voucher és a dán voucher rendszer.
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Az üzleti inkubáció és akceleráció keretében folytatott e-Leadership 

oktatás gyakran konzultációs és mentortevékenységet foglal magában, 

de előfordul, hogy meglévő szolgáltatókkal összefogásban kialakított 

átfogó menedzsmentoktatási tanfolyamokat jelent, mint amilyen a belga 

Wallon régióban az Infopole Cluster TIC; a spanyol telefontársaság által 

bevezetett WAYRA akcelerátor program; a belga Telenet Idealabs; és a 

magyar European Entrepreneurship Foundation.

Az üzleti tervek versenyeztetése, a vállalatalapítási díjak és a lájkolás 

a fiatal, magasan képzett lakosság körében népszerű eszközök az észlelt 

vezetői készséghiány kezeléséhez, és a digitális vállalkozás szempontjá-

ból kimagaslóan ígéretes személyek motiválására. A versenyeztetés és a 

díjak viszonylag csekély befektetést igényelnek, és a szponzorok körében 

kedvelt, könnyedén népszerűsíthető eszközök. Mindazonáltal képtelenek 

a szükséges támogatás biztosítására, amely a digitális vállalkozókat a 

megfelelő és alapvető e-Leadership készségekkel szerelné fel. 

Az e-Leadership készségek ismertetése a diákok körében 

Ausztriában AWS First, Bulgáriában fiatal vezetői program, Németor-

szágban Student2Start-up, Finnországban Demola néven valósul meg.  A 

jövő vezetői továbbképző program Görögországban összehozza a friss 

diplomásokat a civil szervezetekkel, hogy együtt nézzenek szembe a 

vezetői kihívásokkal. A horvát eStudent civil szervezet kiemelkedő 

egyetemi diákokkal és diákokért dolgozik. 

A nőkre fókuszáló kezdeményezések azokat a nőket célozzák meg, akik 

az IT iparban szeretnének vezető szerephez jutni. A példák közt találjuk a 

brit everywoman in Technology Leadership Academy nevű kezdeménye-

zést, amely egy globális tagságú szervezetté nőtte ki magát.   

A rálátást elősegítő és figyelemfelhívó intézkedések célja az e-Leader-

ship készségek témakörének terjesztése a kulcsfontosságú érdekelt felek 

és a szélesebb közönség felé. Franciaországban a Pasc@line társaság 

egy reprezentatív üzleti felmérést készített az ügy részletekbe menő 

feltárása érdekében. 

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



Speciális készségbeli elvárások a  
kkv-knél és a startupoknál

Az e-Leadership képzésekkel kapcsolatban a kkv-k és a vállalkozók 

elvárásai eltérőek, de az elemzések szerint felfedezhetőek benne 

mintázatok. A készségelvárások a gyorsan növekvő kkv-knál és 

vállalkozásoknál képzési és oktatási téren az e-Leadership készségek 

három alapelemét jelentik: digitális szemléletmód, üzleti érzék és 

stratégiai vezetési készségek.

Az oktatással szemben támasztott 
elvárások - eltérő és gyakorlatias

A következő kép tartalmazza a kvalitatív kutatás során begyűjtött 

készségbeli elvárásokat. 
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Az e-Leadership oktatásra irányuló követelményeket feltáró kutatásunk-

ból látható, hogy a legtöbb kkv magas szintű, alkalmazható, gyakorlatias 

digitális készségeket várna el. A nagyméretű vállalatoknál a vezetők 

digitális készségeivel szemben támasztott elvárásoknál a hangsúly 

leginkább a digitális képességeken van (a lehetőségek ismerete, 

költségtervezés képessége, az elvégzendő munka megszerzése és 

elosztása), míg a kkv vezetői inkább a digitális termékek, szolgáltatások 

vagy digitálisan támogatott eljárások létrehozásában vesznek részt.

A másik jelentős észrevétel  az, hogy sok kkv szervezi ki digitális teendői 

nagy részét ügynökségek, beszállítók vagy az értéklánc más partnerválla-

latai felé.  Az e-Leadership követelmények a kkv-knál emiatt inkább arra 

irányulnak, hogy a vezető képes legyen a munkavállalók, tanácsadók, 

szerződött felek, beszállítók és más partnervállalatok komplex halmazá-

nak irányítására. 

Ezen kívül a kkv-k műszaki tartalmú oktatási szükségleteibe tartozik még 

a cloud computing, a big data/data analytics, a mobilalkalmazások 

fejlesztése, továbbá a szoftverfejlesztés, webfejlesztés és a programozási 

nyelvek és környezetek ismerete.

A leghasznosabb digitális menedzsmentképzés enterprise architecture, 

vállalatirányítás és menedzsment témájú oktatást is magában foglal.

Az e-Leadership készségek közé sorolható még a kommunikációs 

készség, a fogyasztók és a piac megértése, a változás- és projektme-

nedzsment, az üzletfejlesztés, az értékesítés és a marketing. 

A kis-és közepes méretű európai vállal-
kozások erősen függnek tulajdonosaik és 
menedzsereik vezetésétől, különösen azo-
kon a piacokon, ahol az ikt versenyelőnnyel 
kecsegtet. Az összeurópai ikt és e-Business 
szektor kkv-i üdvözlik a Bizottság elköte-
lezett, javaslatainkra irányuló figyelmét, 
amely az e-Leadership kezdeményezés ré-
szeként a kkv-k elvárt képzéseire is kiterjed.

Sebastiano Toffaletti
PIN-SME, Főtitkár

Forrás: empirica 2015

Vállalkozási alapú és gyorsan fejlődő kkv-k kvalitatív kutatási eszközökkel összegyűjtött kompetenciaelvárásai

• Információszükséglet előrejelzése

• Vevői szükségletek megértése

• Megoldásorientált szemlélet

• Kommunikáció 

• Kreativitás 

• Önálló tanulás

• Csapatvezetés 

• Kultúrák, nemzetközivé tétel

•  Big Data analytics és eszköztár

•  Cloud computing és virtualizáció

•  Mobilalkalmazás tervezés és fejlesztés

•  Összetett üzleti rendszerek

•  Webfejlesztés és annak eszköztára

•  IT architektúrák, platform-architektúra

•  Biztonságvédelmi készségek

•  Vállalati forrástervező rendszerek  

 (ERP) 

• Közösségi média

• Vevőkapcsolatok és értékesítés

• Partnerkapcsolatok kialakítása 

• Üzletfejlesztés

• Szervezeti változások 

• Projektmenedzsment

• Folyamatoptimalizálás 

 • Stratégiai marketing

• Agilis módszerek

• Business analytics

 • Piacelemzés

 • Pénzügyi készségek

Stratégiai
vezetés

Üzleti
szemlélet-

mód

Digitális
szemlélet-

mód



 

Igény a célzott, rövid, rugalmas 
és megfizethető lehetőségek iránt

A kutatás a képzések és oktatás kapcsán a formai és működési részletek-

re is fényt derített: az önképzés és a személyes tanácsadás kiemelten 

fontos, mivel az érintettek csupán rövid időre tudnak kimaradni a 

munkából. A konzultációs projektek is gyakoriak az ismeretek és a 

képességek megszerzésében. 

Kedveltebbek a megfizethető, pár napos, rugalmas időbeosztású 

képzések, amelyek egy-egy akut üzleti problémára világítanak rá.

Az alapító tagok és a kulcsfontosságú munkaadók azonban gyakran 

részletesebb ismeretekkel és magasabb szintű tanulmányokkal 

büszkélkedhetnek. Az e-Leadership oktatásban mind a célzott képzés, 

mind a széles körű és mélyre ható ismeretanyag elsajátítása lényeges.
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A jövő vezetőinek fel kell tárniuk és meg kell 
acélozniuk a félúton megrekedt vállalkozá-
sokat – ezek üzletvitelének életképessége 
azon áll, mennyiben képesek magukba 
olvasztani a lehetőségeket és kihasználni 
azokat profit szempontjából.

Peter Kelly
Gyakorlati professzor, Gyorsan növekvő  
vállalkozások, vendégelőadó, Üzleti Iskola, 
Trinity Főiskola Dublin, vendégelőadó, Ter-
vezői iskola (MADA), Pontificia Universidad 
Catolica de Chile, Santiago
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Az önképzés dominanciája a sokszínű 
és élénk tanulási kultúrában  

Az elvárások összegyűjtése mellett egy tanulási gyakorlatokat feltáró 

kutatást is végeztek 118 kkv bevonásával 2015. márciustól májusig.  A 

részvétel nem volt reprezentatív, emiatt van némi torzulás a dán 

válaszadók felé, de az eredmény még így is tanulságos. 

A 118 válaszadó kkv-ből 114 legalább egy tanulási forrást „fontosnak” 

jelölt meg a megadott 12 tételből.  Egy kkv átlagosan hat forrást jelölt 

meg. Az ad-hoc tanulás volt a legkiemeltebb tanulási forma a kkv-k 

körében. Az iparági és szakképző akadémiák, illetve a tanácsadóktól elsa-

játított ismeretek is gyakran szerepeltek kimagaslóan, 55-56%-uk találta 

fontosnak. A felsőfokú képzést adó intézmények is megjelentek a 

képzést kínálók közt, de leginkább mint egyszeri képzés (49%), és nem 

hosszabb programjaikat emelték ki (23%).

A kkv-k százaléka, amelyek az egyes 
tényezőket „fontosnak” jelölték meg 

vállalatuk e-Leadership készségek tanulási 
forrásai közt

 
N=118, az empirica online kutatása 

2015. március-május
Forrás: empirica 2015

Az online üzletvezetés mutatta meg szá-
munkra az ismétlés jelentőségét. Mégis, az 
emberek nem mindig értik meg, hogy ez az 
üzletmenet egészére kihat. Egy innovatív 
vállalatnak mindenben meg kell ismétel-
nie magát: a termékek, a struktúra és az 
alapértékek terén is. Állandóan feltesszük a 
kérdést magunknak: „Mit csinálunk rosszul? 
Min fejleszthetnénk?”

Ander Michelena
A ticketbis.com vezérigazgatója és  
társalapítója

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



Az e-Leadership képzések 
és oktatás megtervezése 

A kkv-k és a startupok eltérést mutatnak technológiailag, szervezetileg 

és értékláncuk felépítésében, emiatt az e-Leadership készségekkel 

kapcsolatos elvárásaik is eltérnek, így az e-Leadership képzések 

kínálatának szerkezete is eltér.

  

Az e-Leadership készségek definíciójának megfelelően bármely oktatás, 

amelyet e-Leadership témakörben rendeznek, elsődlegesen a digitális 

technológia kiaknázását szolgálja az innováció érdekében. 
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Az e-Leadership oktatási kínálata mindhárom kompetenciaterületet 

célba veheti, vagy koncentrálhat csupán az egyikre, vagy kettőre, 

amennyiben azok kiegészítik a már meglévő készségeket és kompetenci-

ákat. 

Az e-Leadership azokat a kialakult vagy a kialakulóban lévő technológiai 

trendeket lovagolja meg, amelyek alkalmazásra készen állnak, tehát  

alkalmazkodik a digitális fejlődés evolúciójához és piaci megjelenéséhez. 

Az aktuális megatrendek, mint amilyen a mobilitás, Cloud Computing, 

Big Data analytics, közösségi média technológiák, az Internet of Things, 

az ügyfélélmény alapú IT és az IT biztonság esetében ismétlődő 

ismeretszerzésre van szükség, hogy mindig naprakészek lehessünk.

Ezeket a technológiai trendeket meg kell vitatni a kkv-kal. Így is tettünk, 

majd összefogtunk a sikeres kkv-kal, köztük a gyors növekedést mutató 

gazella vállalkozásokkal, amelyek ugrásra készen várják, hogy átléphes-

senek a határokon. Az e-Leadership és a kifejlődő technológiák elméleti 

definícióit szembe kell állítani a valódi élet vezetőinek elvárásaival, a 

kkv-k készségkövetelményeivel, és azokkal a helyzetekkel, amikor az 

oktatási kínálat tervezésébe való bepillantás akadályokba ütközik. 

Az e-Leadership nem csupán az ikt kiak-
názásáról és a szervezeti értékteremtésről 
szól. Ennél sokkal többet takar. Ha a 
felkészültség szemszögéből vizsgáljuk: ha 
felkészült vagy, az e-Leadership evolúció; 
ha nem vagy felkészült, az e-Leadership 
forradalom. Bárhogy legyen is, a digitális 
valóságban mindenkinek szüksége van 
e-Leadership készségekre.

Robert Kopal
Ph.D., A K+F aldékánja, Algebra Egyetem 
Kollégiuma

Meglévő tanfolya-
mok és programok

Meglévő vállalatpoli-
tika és kezdeménye-

zések

Jó gyakorlat és elsa-
játított ismeretek

Hézag 
a programkínálat és a 

kereslet között

Oktatás

Technológiai trendek 
alkalmazhatósága és 

implikációi 

Jelenlegi készségek 
hiánya és isme-

rethézagok

Tanulási és képzési 
valóság, készségek 

megszerzése

Tapasztalatok és elvá-
rások a felsőoktatási és 
Executive képzést adó 
intézmények kapcsán

Tartalmi és formai 
kívánalmak

Iparági 
szükségletek

Üzleti lehetőségek 
és kihívások

•  Mobilitás 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
• Közösségi média 
  technológiák
• Internet of Things

Gyakorlatba illesztés 
és e-Leadership 

készségek a kkv-knál 
és startup vállalkozá-

soknál

Technológiai 
trendek

Definíció

Digitális innováció és 
átalakulás

Digitális szemlélet-
mód + Üzleti szemlé-
letmód + Stratégiai 

vezetés készsége

Készség- és kompe-
tenciaelemekre 

bontás: 
e-CF és egyéb

Forrás: empirica 2015

Az oktatási ajánlat tervezésének tartóoszlopai a kutatások eredményeinek fényében



Mit takar az e-Leadership képzés?

Az e-Leadership a vezetési, üzleti és a digitális szemléletmód kombináci-

ója, határozottan elkülönül a hagyományos felosztástól, ami IT és egyéb 

üzleti ágakra választja szét az iparágat. 

A feltételrendszer alapján az e-Leadership oktatási ajánlat egyértelműen 

megkülönböztethető más oktatási ajánlatoktól:

• Célcsoporti egyezés: egy e-Leadership ajánlat vállalattulajdonosok- 

 nak, vállalkozóknak és vezető szakembereknek szól, akik magas  

 készségszinttel és döntéshozó erővel bírnak, és nem a frissen végzett  

 szakembereknek vagy diákoknak. A középméretű vállalatoknál a  

 célcsoport a vezetői szint.

• Digitális alkalmazhatóság: amennyiben a témakör nem csupán az IT,  

 hanem annak alkalmazhatósága egy IT alapú vállalkozásban is  

 világosan részét képzi a tanmenetnek.

• Készségszinthez illeszkedés: az oktatási szint a felsőoktatási   

 alapképzés felett van, azaz a mesterképzések elemeit tartalmazhatja.
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Emellett, az ajánlatnak legalább az alábbi jellemzőkkel kell bírnia: 

• Innováció a középpontban: az üzleti innováció/átalakulás valószínűleg  

 része az oktatási ajánlatnak; vagy

• Az üzletvitellel kapcsolatos: nem akadémiai stílus, a középpontban az  

 ismeretek szakmai vagy szervezeti összefüggésben való alkalmazása  

 áll; vagy

• Stratégiai megközelítés: az üzletvitel szempontjából lényeges  

 technológiát az ipari alkalmazás szemszögéből oktatják.

Új e-Leadership képzési 
lehetőségek a láthatáron

A felsőoktatási intézmények kínálatában a kkv-k, vállalkozások illetve 

magasan képzett szakemberek számára szervezett felsőfokú tanfolya-

mok és MOOC-k elemzése rámutatott, hogy az Európai Unióban csupán 

56 program létezik, amelyik rendelkezik az e-Leadership oktatás 

mindhárom feltételével. Ezek közül 48 mesterfokozatú – három 

Executive Masters, négy MBA, 22 Master of Science, 19 egyéb mester-

szintű –, míg nyolc a mesterfokozat alatti szintű program. Csak nyolc 

képzés 12 hónapos vagy rövidebb, ezek közül hat nem mesteri szintű, 

kettő pedig más mesteri képzés szintjén áll.  Az e-Leadership oktatás 

láthatóan hiányos, és meglepő módon csak korlátozott számú célzott 

program áll rendelkezésre, amelyek megfelelnek a kkv-k és startupok 

elvárásainak.  

Algebra Egyetem Kollégiuma, e-Leadership MBA 

program, Zágráb (Horvátország)

Az e-Leadership nem értelmezhető az  
emberek nélkül. Európában rengeteg munka- 
nélküli „szellemi lóerő” van. Szükséges,  
hogy továbbképezzük azokat, akik a szebb 
jövőn munkálkodnak. A munkanélküliség 
helyett alkalmazhatnánk a karrierváltók 
kifejezést is.

Hugo de Sousa
Az ALPHAPPL alapítója és vezérigazgatója

Az e-Leadership készségekre irányuló 
kezdeményezéseknek figyelembe kellene 
venniük a kkv-k képzési elvárásait, minthogy 
azok igen nagy részét teszik ki Európa üzleti 
életének és munkahelyeinek.  Az informális 
képzések és személyre szabott e-Leader- 
ship készségeket fejlesztő módszerek rövid 
távon alkalmasak lehetnek a hagyományos 
oktatási rendszer kiegészítésére.

Dr. Māra Jākobsone
A lett e-Skills koalíció koordinátora, a LIKTA 
alelnöke

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



Elengedhetetlen az e-Leadershiphez 
vezető útvonalak sokfélesége

A kkv-k vezetőinek e-Leadership készségprofilja rendszerint nem 

szerezhető meg egyetlen egyetemi e-Leadership program során.  A 

készségek inkább a karrierjük során megélt tapasztalatokból, oktatásból 

és képzésből, illetve az informális tanulási formákból, mint mentorálás és 

coaching tevődnek össze.
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Az e-Leadership készségek átalakulásával egy ütemben a vállalatoknak 

az e-Leadership létra egy magasabb fokára kell lépniük, vagy meglévő 

tudásukat kell ugyanazon a szinten szerteágazóbbá tenni, kiegészíteni.

Az e-Leadership készségek elsajátításának útja a tudatosságtól és 

kíváncsiságtól indulva halad egészen a digitális átalakulás és az 

innovációs lehetőségek víziójáig – amit aztán le kell fordítani megvalósí-

tási tervekre. Az informálás céljából szervezett események és nyitott 

előadások nagy mennyiségben érik el és vezetik be a témakörbe a 

célcsoportot, gerjesztve saját jövőképük alakulását.  Később az ennél 

célirányosabb események az egyéni szükségletek kielégítéséről is 

gondoskodnak. Az ezt követő szinteken speciális e-Leadership készsége-

ket és kompetenciákat fejleszthetnek ki a hagyományos oktatási 

rendszer, speciális tanfolyamok, coaching, tanácsadás vagy az ismereta-

nyag együttes újraalkotásának keretein belül.

A vállalatok vezérigazgatói és a vállalko-
zások nagyobb kihívás előtt állnak, mint 
valaha, sokkal gyorsabban kell reagálniuk, 
hogy működőképes és agilis szervezetet 
tartsanak fenn. Emiatt, a vezetői készségek 
hatékonyságának és működőképességének,  
illetve a stratégia források megerősítését 
célzó befektetések és a partnerekkapcsola-
tok kezelése létfontosságú. A vezetőknek 
és az érdekelteknek is kötelessége, hogy a 
vállalatvezetés ebbe az irányba tartson.

William Stevens
Vezérigazgató, Tech Tour. www.techtour.
com

Forrás: empirica 2015

Grafikus: Tobias Hüsing, empirica 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Üzleti Iskola, 
Alvaro Arenas, IE Üzleti Iskola, 
2015

Az e-Leadership készségek elsajátításának útja az e-Leadership üzleti  
kereslete és az oktatási, képzési kínálat keretei közt
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A felsőoktatási és a vezetői képzéseket kínáló szervezetek partnerintéz-

ményeinek tanfolyamai ezt az utazást követik nyomon, és igyekeznek 

kielégíteni az e-Leadership elsajátítására irányuló szükségleteket a 

különböző szinteken.  A szükségletek az operatívtól a stratégiai 

módszerekig, a digitálistól az üzletiig terjednek. Az üzleti vagy IT 

háttérrel rendelkező leendő hallgatók operatív vagy stratégiai szintről is 

elkezdhetik az ismeretek elsajátítását.
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Az oktatást és képzést nyújtók az e-Leadership készségek elsajátítására 

irányuló szintek mindegyikére irányozottan fejleszthetik ki és kínálhatják 

a megfelelő képzési programokat és tanfolyamokat. Az egyetemek és 

üzleti iskolák mellett a szolgáltatók szakmai és iparági akadémiák, 

kereskedelmi kamarák, coaching és tanácsadó vállalatok és kiadók 

lehetnek. 

A felsőoktatási, kereskedelmi vagy részben kereskedelmi képzések és 

oktatásianyag-szolgáltatók vannak a legjobb helyzetben, online és 

offline tanfolyamokat és programokat is kiírhatnak. A vállalkozások 

speciális oktatási igényeinek kielégítésére talán a tanácsadó és coaching 

vállalatok legalkalmasabbak. 

Lényeges, hogy az oktatási és képzési rendszerek az Európai Unió 

tagállamaiban gyorsan reagáljanak a változásokra. Az MOOC méretez-

hető és sok terület lefedésére alkalmas, a kutatás mégis arra mutat rá, 

hogy az e-Leadership témakörben jelenleg kicsi a lefedettsége. A 

szakemberek továbbképzését célzó  

A „Generation Spain” a fiatal munka- 
nélkülieket célozza meg, olyan készségek 
és kompetenciák oktatását kínálja, amelyet 
a munkaadók megkövetelnek. Partnere-
ket keresünk a fiatal vezetők következő 
generációjának úttörő képzéséhez, amely a 
szociális, a munkakörülményekre felkészítő 
és a vezetői készségek oktatását kom-
binálja és az iparág digitális szakmáit veszi 
célkeresztbe. 

Pablo Hernandez
Partner, McKinsey & Company

Munkaerő kínálatra irányuló hatás 
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e-Leadership képzések a munkaerőpiaci kihatások és a vállalati életciklus fényében
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beszállítói és termékre irányuló képzések és minősítések  jól szervezett 

piaca nem csupán az e-Leadership képzési igényekről gondoskodik. A 

felsőoktatási vagy vezetői képzések rövidebb tanfolyamai, amelyek 

kifejezetten e-Leadership ismeretek elsajátításáról szólnak, csak 

kevesekhez érnek el, míg a coaching és a tanácsadás túl magas 

költségekkel jár. Az önképzés is egy lehetőség. Az e-Leadership oktatás 

lefedésére jelenleg leginkább az MOOC módszerek, az önképzés, a 

felsőoktatás és Executive oktatás posztgraduális, élethosszig tartó 

tanulást népszerűsítő képzései, illetve a speciális tréningcégek képesek.

Öt úttörő egyetem 
és üzleti iskola

A megfelelő e-Leadership oktatás biztosításához öt egyetem és üzleti 

iskola szövetkezett a gazella és kkv típusú vállalkozásokkal,  

hogy leegyeztessék képzési és oktatási szükségleteiket, és ennek 

megfelelően dolgozzák ki programjukat.
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A felsőoktatási intézmények agilis 
hozzáállása a maximális üzleti érték 
létrehozására hatalmazza fel hallgatóit és a 
vállalatokat. 

Valentina Ivanova
Információs technológiák és szolgáltatá-
sok helyettes professzora, New Bulgarian 
University

Az e-Leadership készségek szakadékának 
rendezéséhez a keresleti és a kínálati oldal 
érdekeltjeinek összefogására, új oktatási 
ajánlatok kidolgozására van szükség. Az 
e-Leadereknek problémamegoldó látásmód-
dal és szilárd menedzseri készségekkel és 
képességekkel kell rendelkezniük a digitális 
technológia felhasználásához üzletvitelük 
során.  Az IE Üzleti Iikola létrehozott egy 
tanfolyamokból álló portfóliót, amely 
felkészíti a hallgatókat arra, hogy a jövő 
e-Leadereivé válhassanak.

Alvaro Arenas
Információs rendszerek professzora az IE 
Üzleti Iskolában

Gazdaságunk digitális átalakulása gerjeszti 
az innovációs lehetőségeket és az üzleti 
kockázatokat a kkv-k világában. Az e-Skilled 
business és az IT vezetők jelentik a siker 
kulcsát a digitális előnyök kezelésében a 
kkv-k IT értékeinek megteremtése folyamán. 

Steven de Haes
Professzor, információs rendszerek me-
nedzsmentje, Antwerp Egyetem, Antwerp 
Üzleti Iskola, IT alkalmazási és irányítási 
kutatások intézete

A brit nézőpont szerint a vállalkozók és a 
kkv-k képzik az e-Leadesrhip vázát, mint 
hatékony mechanizmusok a technológia 
felismerésére, alkalmazására, átalakítására 
és kiaknázására. Ez teszi lehetővé, hogy 
hatékonyan alkalmazzák az IT és az üzleti 
stratégia innovációs előnyeit és elnyerjék a 
vásárlók tetszését.

Maks Belitski
Ph.D., vállalkozástan előadó, Henley Üzleti 
Iskola

A digitális stratégia és képességek 
előfeltételei a hatékony menedzsmentnek és 
az információs források felhasználásának, 
amelyek önmagukban minden egyes, 
működésük során ikt-eszközöket alkalmazó 
üzletvitelnél elengedhetetlenek.

Kecheng Liu
Az alkalmazott informatika professzora, 
Henley Üzleti Iskola, University of Reading 

Az e-Leadership készségek túlhaladják az 
üzleti döntéshozatal és az IT ismeretek 
világát. A valódi e-Leadership lényege a 
döntéshozatal időbeliségének érzéke, hogy 
a szervezet a lehető legjobbat hozhassa ki 
magából.

Andrea Carugati
Tudományos munkatárs, Ph.D., Head IS 
kutatási csoport, Master diplomás IT vizs-
gálatvezető, Aarhus Egyetem



Az Agile University megközelítés: 
rövid e-Leadership tanfolyamciklus 
a New Bulgarian University-n 

A New Bulgarian University (NBU) fejlesztési munkájának középpontjá-

ban az a nézőpont áll, 

• hogy habár a kkv-k igénylik az egyetem által kínált ismereteket és  

 készségeket, 

• mégsem úgy tekintenek a felsőoktatási intézményekre, 

 mint az élethosszig tartó tanulás helyszíneire.

A kihívásra reagálva a tanfolyam kialakításánál a tanterv folytonos 

fejlesztése volt a középpontban, egy agilis módszerre alapozva, amely az 

egyre gyorsabban változó innovációt „sprintekkel” éri be. A hagyomá-

nyos nézőpont a karrierfejlődést a vízesés modellel jeleníti meg, amely 

lassítja a változó készségelvárásokra adott válaszreakciók sebességét.  

A kkv-k rugalmasságot várnának el – és az Agile University erre az 

igényre válaszol.

Ahelyett, hogy az NBU a szokásos 2-4 éves fix oktatási programot 

kínálná: 

• Az oktatási projekt kezdetén a kkv-k meghatározzák stratégiai  

 céljaikat és üzleti igényeiket. 

• A kkv-k egyeztetnek az egyetemmel, aminek alapján elkészül egy  

 rövidtávú oktatási ajánlat.

• Felvázolnak egy modulokból álló ajánlatot.

• A kkv-k kiválasztják az üzletvitel szempontjából legnagyobb értéket  

 teremtő oktatási modulokat. 

• Megkezdődik az „oktatás sprintfutása”.

• A sprint után megvizsgálják, mit értek el, és visszatekintve kielemzik  

 a folyamatot, majd fejlesztési javaslatokat tesznek.

• Ezután újraértékelik a kkv-k üzleti szükségleteit a stratégia célok  

 fényében. 

• Felvázolnak egy újabb moduláris oktatási ajánlatot, amely az új  

 szükségleteket elégíti ki és a legmagasabb hozzáadott értéket kínálja  

 a kkv-k számára. 

A sprint hossza egy héttől egy szemeszterig terjedhet. Ez a sprintre és 

visszatekintésre épített folyamat a stratégiai cél eléréséig folytatódik, és 

az élethosszig tartó tanulási megközelítés a kkv és az egyetem 

együttműködése révén valósul meg. 

A gyakorlatias, műszaki és stratégiai tanfolyamok egyvelegét szeretnék 

megvalósítani, amely a célcsoport igényeire reagál:
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• Strategy Development for Digital Intensive Organizations

• Cyber Security And Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy

• Leading a Development Team.

Modulokból álló félnapos tanfolyamok 
a kkv növekedéséről, közösségi- 
média-marketingről és üzletelemzésről 
az Aarhus Egyetemen – Az e-Leadership 
sorozat 

Az Aarhus Egyetem kifejlesztette „e-Leadership sorozatát”, amely négy 

tanfolyamból épül fel, és az összegyűjtött elvárásokra alapoz. A 

tanfolyamok a kkv-k által elvárt sűrített tudásanyagot kínálják – az 

oktatástól elvárt eredmény fél nap alatt szerezhető meg.  A tanfolyamo-

kat széles körben meghirdették az egyetem közelében lévő kkv-k 

körében, és eddig három kísérleti tanfolyamot tartottak meg. 

A cél a további tanfolyamok indítása és adaptálása. 

Az Aarhus Egyetemen kifejlesztett szemléltetések: 

• Social Media Strategy

• Business Analytics 

• Planning/Managing for Growth

• Partner management / virtual business networks.

Két hosszabb, már meglévő program 
adaptálása a kkv-k igényekhez szabva 
az Antwerp Menedzsment Iskolában

A rövidebb időtartamú, rugalmas, IT-ra kihegyezett üzleti képzések 

kínálati hiányának rendezése elsősorban az IT biztonság, architektúrák és 

irányítás tekintetében sürgető, míg a kis és kezdő vállalkozások 

elvárásaira egyáltalán nincs kínálat. 

Az Antwerp Menedzsment Iskola az IT governance és Enterprise 

Architecture témakörben szervezett Executive Master programja nem a 

kkv-k és vállalkozói célcsoport által észlelt űr betöltésére született meg.  

A kkv kutatás feldolgozását követően az Antwerp Menedzsment Iskola 

adaptálta a Master programok tantervét, interaktívabbá alakította, és 

megközelítését az igényekre szabva kezdte el oktatni a már meglévő 

Master programját. 

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



A kutatási eredményekre alapozva a tantervben sokkal nagyobb 

arányban kapott helyet az egyéni coaching, az oktatási szolgáltatás egy 

lépéssel közelebb került a tanácsadási szolgáltatáshoz.

Egy új Üzleti Iskola Executive 
képzési programja kkv-k számára, 
illetve két workshop a Henley Üzleti 
Iskolában, e-Leadership oktatás 
 MOOC-módszerrel a kkv-knak

A Henley Üzleti Iskola által bevezetett e-Leadership oktatás gyorsan 

növekvő, vállalkozói kkv-k számára, négy eltérő szintéren érhető el. 
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A négy napos program az e-Leadership Skills: New Technology and 

Business Architecture néven teljes egészében a kkv-k szükségletei szerint 

lett megformázva. Habár maga a képzés még nem indult el, a Henley 

kínálatában folyamatosan benne lesz, és jelenleg egy másik, a „Be 

Exceptional” Executive képzéssel egy csomagban hirdetik. 

Ezen túl a Henleyben még egy kétlépcsős, ugyanezt a célcsoportot célba 

vevő workshop indítása mellett is döntés született, amelyeknek a célja az 

e-Leadership valós helyzetekben való oktatásának demonstrálása.

Harmadsorban, az üzleti és IT tanfolyamaikat is átalakították, hogy azok 

a kkv szektor igényeihez is illeszkedjenek. 

És negyedrészt, épp most készül a MOOC, amely az e-Leadership 

készségeket mutatja majd be a célcsoportnak.

-  A vállalati növekedés és innováció  
 felgyorsítása a hatékony e-Leadership 
 készségek alkalmazásával 
- A szervezet teljesítményének 
 növelése 

-  Versenyképesség a digitális és az IT  
 stratégiák révén 
-  Forgalomnövelés 
 a digitális készségek hatékony  
 felhasználásával

• Üzleti értékesítési készségek
• Stratégiai marketing 
• Menedzsment és 
• Piacra lépés
• Befektetési készségek

• Digitális trendek  
 kiaknázása
• Üzletvitel-IT  
 összehangolása
• Big Data analytics

Összetett hibrid 
vezető, többszintű csapat irányítása

Stratégiai
vezetés

Üzleti  
szemléletmód

Digitális  
szemléletmód



Egy figyelem felhívó MOOC és egy kkv 
vezetői tanfolyam az Instituto de  
Empresa (IE Business School) iskolában

A digitális technológia nagy segítség lehet a kkv-k számára 

a versenyelőny elérésében, amelyet a stratégiai és irányítási változtatá-

sokkal, illetve eredményességet és hatékonyságot célzó intézkedések 

bevezetésével tudnak elérni.  A tanfolyam során az IE Üzleti Iskola felméri 

az IT értékét, és megvizsgálja, hogyan hozható létre érték a technológiai 

átalakulással. 

A tanfolyamot személyesen tartották meg az IE Üzleti Iskola madridi 

campusán, és párhuzamosan leadták az MOOC keretein belül is. Az IE 

Üzleti Iskola három professzora tartotta a képzést: Alvaro Arenas, Jose 

Esteves és Silvia Leal.

A tapasztalati felfedezésekre alapozva alakították át a „Digitális 

innovációmenedzsment és IT Governance” elnevezésű tanfolyamot és 

szabták azt a célcsoport szükségleteire. A program tartalmaz SPOC 

(Small Private Online Courses) elemeket, a hagyományos oktatási 

formákat személyes és online módszerekkel kombinálja.  A program 

sikeresnek bizonyult, és jövőre is folytatódik.
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Eljárási javaslatok

Az alábbi javaslatok arra szolgálnak, hogy a közeljövőben Európa 

elegendő e-Leadership készséggel rendelkezzen.  A javaslatokat az ipar 

és az akadémia érdekeltjei, tagállami szinten a kormányzat és más 

érdekeltek, illetve az Európai Unió intézményei karolják fel. Átfogó 

cselekvési útmutatót alkotnak az e-Leadership készségekkel kapcsolat-

ban, egész Európára nézve. 

 

1. Javaslat – Kutatás és képzés

A kutatás rávilágított az európai kkv-k és startupok számára alkalmas 

e-Leadership képzési programok és tanfolyamok hiányára. Ez mind a 

felsőfokú és vezetői oktatásra, mind a képzési szolgáltatókra, az online 

és vegyes tanulási módszerek kínálatára igaz. A szereplők egyike sem 

rendelkezik megfelelő megoldási portfólióval a szükségletek kielégítésé-

re, az e-Leadership készségek integrált, elismert és akkreditált formában 

történő oktatására. Emellett, még azt is be kellene bizonyítaniuk, hogy 

egyáltalán alkalmasak efféle képzés lebonyolítására.

Európában az egyetemeknek és üzleti iskoláknak alapvető változásokon 

kellene átmenniük ahhoz, hogy akadémiai szintű élethosszig tartó 

képzés szolgáltatóivá váljanak a szakemberek számára, csakúgy, mint a 

tisztán felsőoktatási intézményeknek. A haladás üteme lassú, merész 

lépésekre lenne szükség, hogy szembenézzenek 

• az új online alapú kínálattal rendelkező oktatási és képzési piaccal,  

• a szerteágazó, változó „vásárlási” szokásokkal rendelkező nemzetközi  

 diákközöséggel, és 

Nem a változások idejét éljük, hanem az 
idők változását. A vezetéshez, tehetséghez, 
készségekhez és hozzáálláshoz fűződő 20. 
századi értelmezéseket felül kell vizsgálni, 
hogy jobban tükrözzék a jelenlegi digitális 
korszak iramát. 

Nacho de Pinedo
Vállalkozó és üzleti angyal, ISDI intézmény 
az internet fejlesztéséért

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



• az egyre igényesebb képzési kínálatokkal, amelyek speciális moduljait  

 a divat szerint lehet kombinálni és egymáshoz illeszteni  („butik  

 diák”), akiknek a figyelme felkelthető még 

• a hibrid tanulási modellekkel, az új tanulási minőséggel (pl.   

 gamification, virtuálisan együttműködő környezetek, online   

 vizsgák és tesztek, személyre szabott tanulási ajánlatok, stb).

A kutatás arra mutat rá, hogy az e-Leaderek, különösen a kkv-knál és 

startupoknál az úgynevezett pull-tanulási stratégia felé mozdulnak el, 

szakmai ismereteiket számos csatornán, például MOOC módszerekkel, 

vegyes oktatással és rövid tanfolyamokon szerzik meg.

A felsőoktatás és az ipar/üzleti világ közti összefogás népszerűsítése az 

EU felsőoktatás modernizálási napirendjének és az Erasmus+ program-

nak (2014-2020), különösen a Strategic and Knowledge Alliances 

központi eleme. Ezek célja a rendezett partneri kapcsolatok kialakítása 

az a felsőoktatás és az üzleti/ipari szektor együttműködést igénylő 

projektjeihez.

A digitális vezetést célzó oktatási és képzési kínálat új típusai és 

kivitelezési módszerei mellett szükség van az egyetemek és üzleti iskolák 

kutatási erőfeszítéseire, illetve további koncepcióalkotásra a digitális 

vezetés, továbbá a szervezeti és emberi tényezők kapcsán, amelyek a 

képzés sikerét befolyásolják a vállalkozói környezetben.

Mint lentebb látható, ebben a témakörben az európai finanszírozási 

források elegendőek a kutatási tevékenységfokozásához, és továbbiak is 

elkülöníthetőek európai és nemzeti szinten, a már meglévők pedig 

módosíthatóak egy új, erre és hasonló témákra irányuló európai kutatási 

napirend kialakításához és létesítéséhez, ami létfontosságú lenne az 

európai ipar és munkaerőpiac számára.
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Az európai szervezeteknek vissza kellene 
nyerniük versenyhelyzetüket a szoftver 
alapú üzleti innováció vezetői szerepének 
fejlesztésével.  Az e-Leadership készségek 
áramlásának elősegítésére az Aalto Egye-
tem két e-Leadership programot vezetett 
be: egy digitális szolgáltatás tervezési és 
mérnöki mesterdiplomát és egy, a jövő 
vezérigazgatóinak szóló üzleti és  informá-
ciós rendszerek mérnöke Executive Masters 
programot. 

Prof. Mika Helenius
Aalto Egyetem, a finn információfeldolgo-
zási szervezet alelnöke

Fejlesztés

Kutatás és képzés Érdekeltek 
koordinálása

Ellenőrzés és 
benchmarking

Vállalatpolitikai 
elkötelezettség

Minden szintre  
kiterjedő koalíció

Megfigyelési módszerek Európai Unió

Alkalmazhatóság és 
méretezhetőség

Kormányzat Legjobb gyakorlatok Tagállamok

Promóció Kommunikáció Belső összefogás Érdekeltek

Cloud  
Computing

Big Data 
analytics

Mobilitás Közösségi 
média

IT örökölt 
rendszer 

Internet of 
Things

DIGITÁLIS
VEZETŐI

KÉSZSÉGEK



Javasolt intézkedések

• A képzési szolgáltatóknak, felsőoktatási és vezetői képzések 

 szolgáltatóinak és a tanácsadóknak jobban ki kell dolgozniuk és  

 népszerűsíteniük az e-Leadership készségeket, illetve kihasználni a  

 kkv-k és a startupok vezetői számára kínált e-Leadership tanfolyam/ 

 programfejlesztésben és az igények kielégítésében rejlő lehetőségeket 

• Fontos a képzési és oktatási szolgáltatók, a Kereskedelmi Kamarák, a  

 közvetítők, a szektoron belüli társítások iparral való stratégiai  

 szövetségeinek kialakítása a megfelelő e-Leadership programok  

 kidolgozásához 

• Az érdekeltek dolgozzanak ki új képzési programokat, az e-Leadership  

 és tantervi irányelvek, profilok, elnevezések és tanfolyamminták  

 tapasztalataira vonatkozó európai kezdeményezésekre alapozva 

• A képzési szolgáltatók adaptálják a már meglévő programokat és  

 tanfolyamokat a kkv-k és a startupok igényeihez szabva, e-Leadership  

 modulokkal, speciális készségelvárásokra, illetve a tanulók „étvágyá- 

 hoz” és „vásárlási” szokásaihoz igazítva, a hibrid tanulási modellekkel,  

 például az MOOC-vel kiegészítve 

• Az egyetemek és üzleti iskolák alkalmazzák az élethosszig tartó tanulási  

 mintát, és váljanak az élethosszig tartó tanulási módszer képzési  

 szolgáltatóivá, amely különböző típusú és méretezésű Executive  

 oktatást és képzési programokat és tanfolyamokat kínál az egyre  

 gyorsabban változó közösségnek, minden működő életciklusban

• Lehetőségek feltárása, gyorsabb harmadik fél által kiadott tanúsítványi  

 és akkreditációs lehetőségek kifejlesztése és bevezetése (többek közt  

 közös tanúsítási lehetőségek az iparban és egyetemeken), amelyek  

 szakmai karrierjük szempontjából vonzóak a célcsoport számára    

• Az egyetemek és üzleti iskolák fektessenek nagyobb hangsúlyt a  

 digitális vezetésre, mint kulcsfontosságú kutatási témakörre, és  

 fejlesszenek ki ennek megfelelő elképzeléseket, módszereket és  

 elméleteket, illetve oktatási anyagokat

• Az európai és nemzetállami, a vezetői témakörre vonatkozó kutatási  

 tevékenységek fokozását megalapozó finanszírozási források növelése,  

 egy új, erre és hasonló témákra irányuló európai kutatási napirend  

 kialakításához és létesítéséhez, ami létfontosságú az európai ipar és  

 munkaerőpiac számára
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A megvalósítás finanszírozási lehetőségei

Az Európai Bizottság által felkínált finanszírozási lehetőségek itt érhetők 

el:

• Erasmus+ Program (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ 

 index_en.htm),  

• Horizon 2020, pl. Egyéni társaságok innovatív képzési hálózata  

 (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/), 

• Európai Szabványügyi Bizottság workshop az ikt készségek  

 témakörben (http://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/pages 

 /ws-ict-skills.aspx) 

• EU Strukturális és szociális alapok (http://ec.europa.eu/ 

 regional_policy/en/funding/ és http://ec.europa.eu/esf/). 

• A pénzügyi weboldal: http://europa.eu/youreurope/business/ 

 funding-grants/access-to-finance/

EURÓPAI E-LEADERSHIP

TANTERV IRÁNYELVEK ÉS PROFILOK 

MINŐSÉGI TANUSÍTVÁNY ÉS ÖNÉRTÉKELŐ ESZKÖZ

Hozzáférés: http://eskills-guide.eu/documents/ és http://eskills-lead.

eu/documents/ 

Az, hogy az üzleti vezetők és döntéshozók  
számára elérhetővé tesszük a számukra 
szükséges digitális készségek megszerzését, 
kulcsfontosságú a digitalizációs irányító 
szerep megszerzéséhez és Európa  
21. századi gazdasági sikereihez.  
Az Academy Cube ezeknek a készségeknek 
az aktív gyakorlását támogatja, továb-
bá segít a vállalatoknak és a jövőbeni 
vezetőknek abban, hogy a digitális világ 
lehetőségeit előnyként használják fel.

Bernd Böckenhoff
Az Academy Cube vezérigazgatója

A DIGITALEUROPE hajlandó hozzájárulni 
ehhez az egyszerű és iparorientált irányítási 
környezethez, amely elősegíti a hatékony 
e-Leadership programfejlesztést, 
minőségértékelést és elismertséget. 

John Higgins
Főigazgató, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digitális készségek a kkv-k világában



2. Javaslat – Érdekeltek koordinálása 

A fejlődés jelenlegi üteme szükségessé teszi, hogy nemzeti és európai 

szinten is folytatódjon az érdekeltek mozgósítása az e-leadershippel 

kapcsolatos tevékenységek előmozdítása, irányítása és az együttműkö-

dés érdekében. 

Európában nem mindenhol ismerik egyformán az e-leadership készsé-

gekkel kapcsolatos követelményeket és igényeket, de az ezzel kapcsola-

tos politikai kezdeményezések és tettek terén is különbségek vannak. 

Éppen ezért a kommunikációs tevékenységet minden szinten fokozni 

kell. Keresni kell annak lehetőségét, hogyan lehet eredményesen 

összekapcsolódni az „e-Skills for Jobs” és „Watify” nevű, 2015-2016-os 

kampánnyal, a készségekre és az oktatásukra vonatkozó más, jövőbeli 

kezdeményezésekkel és a Nagykoalíció a digitális munkahelyekért nevű 

programmal.

Javasolt intézkedések

• Az érdekeltek tevékenységét a jelenleginél jobban, összeszedettebben és  

 hatékonyabban kell összehangolni az e-Leadershippel kapcsolatos  

 tevékenységek előmozdítása, irányítása és az együttműködés   

 érdekében.

• Biztosítani kell a közvetlen, első számú érdekeltek aktív bevonását a  

 munkába, illetve gondoskodni kell a velük való élénk együttműködésről. 

• Ösztönözni és bátorítani kell a tagállamok kormányai, a közvetlen  

 érdekeltek, szakmai szervezetek – benne a képzéssel foglaló szervezetek  

 és a felsőoktatási intézmények – által végrehajtott intézkedéseket.

• Az iparban ösztönözni és bátorítani kell a további érdekeltekkel, közte az  

 IT- és az IT-felhasználói szektor szakmai szervezeteivel együttműködve  

 végrehajtott hosszú távú fejlesztéseket és munkákat.

• Az egyetemeket, az üzleti oktatási intézményeket, a munkavállalói 

 szervezeteket, az aktív munkavállalókat és dolgozói szövetkezeteket  

 bátorítani kell az európai útmutatók és az e-Leadershippel kapcsolatos  

 tantervi profilok használatának támogatására és népszerűsítésére. 

• A közvetlen érdekelteket ösztönözni és bátorítani kell arra, hogy a  

 hatékony irányítási és szabályozási rendszerek kialakításában legyenek  

 aktív partnerek.

• Ki kell fejleszteni a digitális oktatás és a képzési kínálat megteremtésére  

 irányuló kormányzási modellt, és tenni kell azért, hogy ezt a modellt  

 bevezessék és alkalmazzák. 
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3. Javaslat – Nyomon követés 
és összehasonlító elemzések
 

A meglévő kvantitatív adatokat és statisztikákat tovább kell bővíteni, 

hogy jobban átlássuk az e-Leadership készségekre irányuló kereslet és 

kínálat dinamikáját. Az összegyűjtött adathalmaz nem egyeztethető 

össze az e-Leadership koncepcióval.  

A digitális vezetési készségek összetevői, az üzleti, digitális és stratégiai 

készségek nem könnyen mérhetőek a meglévő adathalmaz alapján. A 

már létező kutatások, mint például a PIAAC, az e-Leadership célokhoz 

mérten túl széles körből összeválogatott készségmutató-halmazt 

alkalmaznak. Szintén nincs egyezőség az ISCO foglalkozásbeli kategóriái 

és az e-Leadership munkakörök tekintetében. A piackutatások 

költségesek és gyakran túl kicsi területet ölelnek fel ahhoz, hogy 

összehasonlító jellegű megállapításokat eredményezhessenek az 

országok közt. A Big Data analytics megfelel az elvárásoknak. 

A kormányzás e-Leadership témakört érintő rendszeres nyomon 

követése és összehasonlító elemzése - ami 2007 óta bevett szokás az 

Európai Bizottság és számos tagállam ikt készségeinek vizsgálatára - biz-

tosítaná azokat az információkat, amire a politikaalkotóknak szüksége 

van az erősségek és gyengeségek, lehetőségek és veszélyek tekinteté-

ben. Az Európai Bizottság szándékai szerint ezeket az erőfeszítéseket 

(kiegészítve a digitális vállalkozási politika nyomon követésével) a 

jövőben is rendszeres időközönként megismételik, hogy felmérjék a 

politikai aktivitás fejlődését.

Az EuroCIO büszkén vesz részt az európai 
e-Leadership készségeket népszerűsítő kez- 
deményezésben, és büszke arra is, hogy a 
hat egyetemmel és üzleti iskolákkal kidolgo-
zott oktatási programját választották ki az 
összeurópai e-Leadership tanterv profiljának 
és irányelveinek megtervezéséhez. Más 
európai érdekeltekkel együtt aktívan nép- 
szerűsítjük ezeket az eredményeket a 
digitális tehetségek kínálatának növelé-
se érdekében, és hogy átláthatóságot 
teremtsünk a felsőoktatási és vezetői 
oktatási piacon.

Peter Hagedoorn
EuroCIO, Főtitkár



A legjobban alkalmazható politikák és kezdeményezések bemutatásával 

az európai érdekeltek tanulhatnak más érdekeltek tapasztalataiból. A 

tehetségesek versenye nemzetközi szintű, így a nyomon követési és 

összehasonlító elemzési tevékenységet ki kellene terjeszteni Japánra, az 

Egyesült Államokra és Kanadára, illetve Chilére és más ázsiai és 

latin-amerikai országokra is.

Ehhez az Európai Bizottságnak, az Eurostatnak és az EU tagországainak 

szövetkezniük kellene más Európán kívül tevékenykedő ügynökségekkel 

és intézményekkel. Az együttműködési szerkezetének ki kellene térnie a 

definíciókra és mérőeszközökre, a mutatókra és metodikai megközelíté-

sekre, a kutatások kivitelezésére és a data analysis-ra, és homogenizálnia 

kellene a meglévő adatforrásokat.

Javasolt intézkedések

• Új adatforrások, többek között a közösségi média adatai és a Big Data  

 analytics azonosítása szükséges az e-Leadership készségek keresletéről  

 és kínálatáról, átfogó monitorozó és előre jelző rendszer kialakításához.

• Ügyelni kell arra, hogy az e-Leadership készségek meghatározásait  

 igazítsák az új üzleti és technológiai fejleményekhez és a szabályozás- 

 nak megfelelő maradjon.

• Ki kell elemezni e releváns Eurostat adatokat, össze kell vetni a nyomon  

 követési gyakorlatokat Ázsiával és Észak-Amerikával.

• Innovatív becslések kifejlesztése szükséges az e-Leadership kínálat és  

 kereslet ábrázolásához egy összeurópai és nemzeti megfigyelési  

 mechanizmus kialakításához, ami lehetővé teszi a folytonos nyomon  

 követést és benchmarkingot.

• Nyomon kell követni a világ új történéseit a digitális vezetés tekinteté- 

 ben, kielemezni a fejlődést és annak hatását Európára nézve.
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• Meg kell könnyíteni a nemzetközi információcserét és a legjobb  

 gyakorlatok megosztását a digitális vezetésben élenjáró egyetemekkel,  

 üzleti iskolákkal, tanácsadó szervezetekkel. 

• Továbbra is be kell tudni azonosítani és népszerűsíteni a legjobb politikai  

 gyakorlatokat és a több érdekelt bevonásával létrehozott partneri  

 kezdeményezéseket. 

• El kell terjeszteni a benchmarking eredményeket és a legjobb gyakorlati  

 példákat, továbbá támogatni kell az online platformok fejlesztését. 

4. Javaslat – Politikai 
elkötelezettség

Széles körben egyetértés van az európai érdekeltek és politikaialkotók 

közt a tekintetben, hogy a digitális vezetés és vállalkozás kulcsfontossá-

gú politikai téma lesz Európában az elkövetkező években, különösen a 

gazdaság digitális átalakulásának összefüggésében. A Strategic Policy 

Forum „Digital Transformation of European Industry and Enterprises” 

című jelentését egy sor politikai javaslattal zárták le, amelyek Európa 

digitális átalakulására, többek közt az e-Leadership fejlődésére térnek ki. 

Az Európai Bizottság 2013 óta áll az e-Leadership készségek fejlesztését 

szolgáló kezdeményezések, a Digital Entrepreneurship Monitor és a 

2015-ös Watify kampány mögött.  

Az európiai döntéshozóknak pontosan meg 
kell érteniük, hogy a technológia, a munk-
aerőpiac és az üzleti modellek átütő fej- 
lődése mennyiben jelent kihívást az iparág, 
a vállalatpolitikai műveletek, az oktatás, 
a képzési rendszerek és más intézmények 
számára, illetve ezek kihatását a készségek- 
re, továbbá az e-Leadership készségek lét-
jogosultságát az elkövetkező években, hogy 
a tehetségesek jó eséllyel indulhassanak az 
egyre fokozódó világszintű versenyben. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin Iskola az Oxford Egyetemen

A Bitkomnak meggyőződése, hogy elen-
gedhetetlenül szükséges a kormányzat, az 
ipar és az oktatási intézmények azonnali 
összehívása, hogy szembenézhessünk a 
digitális kihívásokkal. Ez nemzeti és európai 
szinten is így van. A Bitkom létrehozta saját 
akadémiáját, és szoros együttműködésben 
áll a németországi szövetségi kormánnyal és 
a felsőoktatási intézmények szektorával. A 
Bizottság Európában bevezetett e-Leader- 
ship kezdeményezése mérföldkő a jövőbeni 
digitális gazdasági előretöréshez.

Bernhard Rohleder
Vezérigazgató, Bitkom

e-Leadership 
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Nemzeti szinten csak lassú ütemben jelennek meg aktivitások és 

kezdeményezések. Beazonosították az úttörő példákat és jó gyakorlato-

kat, és az Európai Bizottság honlapjának számos felületén bemutatják 

azokat. A nemzeti politikaalkotóknak és érdekelteknek nagyobb 

aktivitást kell kifejteniük és erősebben el kell magukat kötelezniük a 

téma mellett, be kell engedniük az infrastruktúrát és kezdeményezéseket 

minden tagállamban, hogy azoknak stabil szerepe legyen a nemzeti 

politikában.
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Javasolt intézkedések

• A nemzeti politikaialkotóknak és érdekelteknek ki kell fejezniük  

 elkötelezettségüket az e-Leadership készségek és a digitális vállalkozás  

 témaköre iránt, és hosszú távon megsokszorozni erőfeszítéseiket.

• A nemzeti finanszírozási alapok és programokat speciálisan a digitális  

  átalakulás és a szükséges készségek, többek közt a digitális vezetés  

 népszerűsítése felé kell irányítani.

• Az EU tagállamoknak az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  

 Európai Szociális Alap készleteit kell kiaknázniuk a képzések és az  

 élethosszig tartó tanulás projektek megvalósításához, támogatva ezzel  

 a kkv-k digitális gazdasági átalakulását. 

• A nemzeti kormányzatoknak és érdekelteknek alkalmazniuk kell a  

 legjobb gyakorlatok tapasztalatait a források lehető legideálisabb  

 felhasználása érdekében, tanulva a sikeres projektekből. 

• A tagállamoknak az Uniós és nemzeti finanszírozási lehetőségekre  

 építve kell kiképezniük a tehetséges embereket és összehozni azokat a  

 vállalatokkal, különösen a kkv-kal.

• Az Európai Bizottságnak információkat kell gyűjtenie a releváns  

 projektekből, amelyeket ezekből a forrásokból finanszíroztak, és be kell  

 mutatnia a legjobb gyakorlatokat. 

A Pasc@line társaság egyesült a CIGREF-fel 
és más meghatározó franciaországi piaci 
szereplőkkel, hogy az e-Leadership készsé-
gek megértését és fontosságát terjesszék. 
Valamennyi partner egyetért abban, hogy a 
megközelítésnek dinamikusnak kell lennie:  
a digitális átalakulás kezeléséhez szükséges 
készségek nem végállomást, hanem utat je-
lentenek, melynek segítségével az innovatív 
vállalatok elkerülhetik, hogy Schumpeter 
féle kreatív önpusztítás sorsára jussanak.

Yves Poilane
A Telcom ParisTech vezérigazgatója és a 
Pasc@line társaság alelnöke

Az oktatás a kulcsa az innovációnak és a 
növekedésnek, és az Assinform szeretne 
szorosan együttműködni az Oktatási Minisz- 
tériummal, az egyetemekkel és az Olasz 
Digitális Ügynökséggel, hogy az innová-
cióhoz szükséges e-Leadership készségeket 
népszerűsítse Olaszországban.

Antonello Busetto
Igazgató, Assinform - Információs-technoló-
giai vállalatok Nemzeti Együttműködése

A Digital Agenda Spanyolországban ambi-
ciózus nemzeti célkitűzések mögé állította 
az összes érdekelt felet. A mi mos- 
tani szándékunk az, hogy az e-Leadership 
ügyében nemzeti koalíciót építünk, melynek 
kezdete a közelmúltban megkötött  
nemzeti stratégiai megállapodás a  
Telefonica és España Open Future vállala-
tokkal.

Antonio Saravia
Digitális gazdasági igazgatóhelyettes, 
Red.es, Ipari, Energiaügyi és Turisztikai 
Minisztérium

A 2015-ös portugál nemzeti koalíció a 
digitális munkahelyekért célja a digitális 
készségekkel bírók kínálatának növelése, 
és különösen az e-Leadership készségek tá-
mogatása a növekedés és versenyképesség 
szellemében.

Ana Neves
Igazgató, FCT Tudományos és Technológiai 
Alapítvány, Portugál 
Oktatási és Tudományos Minisztérium



Köszönetnyilvánítás

Jelen megbízási szerződést az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, 

Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatósága kötötte. André Richier, 

főtanácsnok, Alaptechnológiák, Digitális gyártás és interoperabilitás volt 

a legfőbb kapcsolattartónk a tanulmány elkészítése során.

 

A jelen szerződés keretében végzett munkához közvetlenül hozzájárul-

tak a vezető egyetemek és vállalkozási főiskolák, kulcsszervezetek és 

vállalkozási és kkv specialisták. Támogatásukért külön szeretnénk 

köszönetünket nyilvánítani a következő szervezeteknek: Aarhus 

Egyetem, Antwerp Menedzsment Iskola, Henley Üzleti Iskola, IE Üzleti 

Iskola, INSEAD, New Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, 

EFMD, valamint a Németországban, Spanyolországban, Finnországban, 

Portugáliában, az Egyesült Királyságban és Csehországban szervezett 

regionális cluster rendezvények helyi házigazdáinak.

 

Az elért eredmények nem lettek volna lehetségesek a szakértői és 

országos érdekelt fél önzetlen részvétele nélkül valamennyi EU 

tagállamban, akik a szerződés fennállása alatt végig támogatták a 

munkánkat, megválaszolták az online kérdőíveket, interjúkat, valamint 

látogatták a szervezett rendezvényeinket.
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Hálásak vagyunk a támogatásért és együttműködésért az operatív 

bizottságnak, amelynek tagjai: Kumardev Chatterjee (Európai fiatal 

innovátorok fóruma), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer 

(Doerffer vezetői csoport) és Bo Sejer Frandsen (it-fórum).

 

Köszönet illeti még az EU tagállamok Országos Kapcsolattartóit az 

Európai Információs Társadalom Kutatató Hálózatnál (ENIR), a 2015. 

június 1-jén és 2-án Brüsszelben tartott, digitális és kulcsfontosságú 

technológiai készségekről szóló európai konferencia (Digital and Key 

Enabling Technologies Skills) szakértőit és résztvevőit, a felszólalókat, a 

panelbeszélgetések résztvevőit és a kerekasztal szakértőit, akik az egész 

európai eseménysorozatot támogatták.
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További információ

Európai Bizottság
Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és 
Kkv-politikai Főigazgatóság
Innovációs Igazgatóság és Gyártásnövelés
F/3 osztály – „Alaptechnológiák, digitális gyártás és interoperabilitás”
1049 Brüsszel, Belgium
Email: grow-f3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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