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A kutatási tág környezet értelmezése

GAZDASÁGI – TÁRSADALMI – TERMÉSZETI EGYSÉG

Technológia

Gazdaság

Társadalom

Környezet

A jelen krízisei: 2019-től COVID19, 2022-től: orosz-ukrán háború, 
nyersanyaghiány, infláció és ár-bér spirál,energiaárak, HUF árfolyam…

Rendszerszintű megközelítés, hálózatos, új logikára épülő gondolkodás,
Innováció: új tulajdonságok, struktúrák jelennek meg. Megatrendek, Ipar 5.0

Az ökológiai korlátok az alrendszerekben is megjelennek, nincs önmagában
való értelmezés (lsd externáliák!)

Mivel a krízis minden területet érint, a megoldásoknak is A TELJES 
ÖKOSZISZTÉMÁRA KITERJEDŐEN kell gyökerezni és hatni.  

DESIGN



A fenntarthatóság értelmezése

• Erős fenntarthatóság: EGY hierarchikus, 
komplex egység működését kell
optimalizálni

• Teljeskörű hatásvizsgálat szükséges
• Növekedés vs fejlődés: mennyiségi vs 

minőségi változás? Mérése nem
egyértelmű…

• Fenntartható fejlődés: a gazdasági / 
humán / természeti tőkejavak megőrzése
a jövő generációinak

• Nincsen helyettesíthetőség pl. műanyag
zacskók “innovációja”  

• Mikor lehet továbblépni a gazdasági
érdek mindet felülír – gondolkodásból? 
Túlélés vs extraprofit

• Versenyképességi programok: cél a 
termelékenység növelése



A fenntarthatóság értelmezése

• Következmény, ha nincs továbblépés: a 
legtágabb környezet felélése

• Felülvizsgálat: valóban ennyit kell fogyasztani? 
Valóban ennyit kell termelni? Mi a jóllét
valójában?

• Több termelésre vagy regenerációra van 
inkább szükség?

• Ha visszafogjuk a termelést, mi történik? 
Kevesebb munka, eladás, bevétel… ?

• Erre mi a megoldás? – Csak a fizikai térben
történhetnek meg ezek a folyamatok?

• Kinek van tizenéves gyermeke? Ők mit
termelnek? Mi az, ami minket nem tesz
boldoggá, de őket már igen?

• Szolgáltatói gazdaság: eltűnhet a tervezett
elavulás. Javítási jog, gyártói szabályozás. 



A technológia
valódi szerepe

• Ökohatékonyság (Eco-Efficiency): a 
technológia segítségével
hatékonyabban tudjuk létrehozni
UGYANAZT, kisebb a fajlagos
környezeti terhelés, de ennek okán
létrehozunk akkor ugyanabból
TÖBBET?

• Véges világban valóban végtelenül
KELL / LEHET növekedni?

• Termelékenységi csapda, túltermelés
• Tech óriások a legnagyobb

hatalommal rendelkező cégek, 
minden működés alapja technológiai
lesz.



A Gartner előrejelzése fenntarthatósági ernyő alatt:

• A biztonságos működéshez elengedhetetlen egy 
digitális immunrendszer kifejlesztése: 
adatvezéreltség, sorozatos és széleskörű tesztek

• Csak akkor van értelme, ha az adatokból hasznos 
információk kinyerhetők, a vállalati döntéshozatal 
meggyorsítása érdekében rendezett, átlátható 
adatsorok formájában jelennek meg.

• A mesterséges intelligenciába vetett bizalom 
növelése.

• A jövő az ipari felhőplatformoké.
• Terjednek majd az úgynevezett szuperalkalmazások. 

2027-re az emberek több mint fele napi használója 
lesz a szuperappoknak.

• Metaverzum: eszközfüggetlen, közös virtuális tér, 
ahol keverednek a fizikai és digitális, virtuális 
valóságok. Az előrejelzés szerint 2027-re a 
nagyvállalatok 40 százaléka belép valamilyen 
formában a metaverzumok világába annak 
érdekében, hogy növelje bevételeit.



„Akié a nagyobb mozgási 
sebesség, aki képeket, 
információkat, gondolatokat és 
hatásokat a leggyorsabban és 
legkisebb hibaszázalékkal tud 
közvetíteni, azaz egyik helyről a 
másikra áthelyezni, az kerekedik 
felül az evolúciós 
versenyfutásban 

P.Virilio: Az eltűnés esztétikája 
1980.



A design szemlélet
értelmezése I.

• A Design Management Institute (DMI) értelmezésében a 
design a problémamegoldás módszere.

• A World Design Organization (WDO) részéről a design 
már egy olyan stratégiai problémamegoldó folyamatnak
tekinthető, amely innovatív termékeken, rendszereken, 
szolgáltatásokon és élményeken keresztül ösztönzi az
innovációt, üzleti sikert hoz, és jobb életminőséget
eredményez. EMBERKÖZPONTÚ

• A design hidat képez a meglévő és a lehetséges között. Ez
egy transzdiszciplináris terület, amely a kreativitást
alkalmazza a problémák megoldására és a megoldások
közös megalkotására azzal a céllal, hogy egy terméket, 
rendszert, szolgáltatást, élményt vagy vállalkozást
eredményesebbé tegyen. 

• A problémák lehetőségként való átfogalmazásával
összekapcsolja az innovációt, a technológiát, a kutatást, az
üzleti életet és az ügyfeleket, hogy új értéket és
versenyelőnyt teremtsen a gazdasági, társadalmi és
környezeti szférában.



A design szemlélet
értelmezése II.

• Az European Design Leadership Board kezdettől a design 
fogalmának széles körű értelmezését vette alapul. Jelentésében 
(”Design For Growth and Prosperity”, 2012) a designt az 
emberközpontú innováció egyik alaptevékenységeként értelmezi, 
amelynek eredményeképp az emberek által vágyott, általuk jól 
használható termékek és szolgáltatások születnek.

• A design ma már önálló ágazatnak tekinthető, amelyben képzett 
szakemberek szakosodott, professzionális gazdasági tevékenységet 
végeznek, és egyben az üzleti és szervezeti növekedés legmagasabb 
szintű stratégiai eszköze is. A gazdasági előnyök biztosítása mellett a 
designra a fenntartható és felelős magatartás is jellemző, ezáltal 
hozzájárulva az innovatív társadalom és a jobb életminőség 
megteremtéséhez (Magyar Formatervezési Tanács, 2012).



• A design az ember és a környezet közötti kölcsönhatásra összpontosít, figyelembe véve esztétikai, funkcionális, 
kontextuális, kulturális és társadalmi szempontokat. 

• Funkcionális és formai jellemzőkön túl a design hatással van a kulturális jelentéstartalomra, kifejezi, tükrözi, sőt formálja a 
kulturális normákat. 

• Míg egykor a designt szigorúan a konkrét világgal kapcsolatban határoztuk meg, "dal cucchiaio alla citta" (a kanáltól a 
városig - Ernesto Rogers), nem csupán a fizikai tárgyakkal, épített terekkel és digitális környezetekkel való mindennapi 
interakciókat jelent. Ma "a design egyre szélesebb diszciplináris, konceptuális, elméleti és módszertani kereteit bővíti, hogy 
egyre szélesebb tudományágakat, tevékenységeket és gyakorlatot foglaljon magába" (Rogers és Bremner). Ma a tervezők 
üzleti stratégián dolgoznak, virtuális környezeteket hoznak létre, digitális interfészeket készítenek, szolgáltatási 
rendszereket terveznek, és a design új ágai folyamatosan fejlődnek.

• A tervezők a problémák holisztikus elemzésére vannak kiképezve, és nemcsak a közvetlen vagy nyilvánvaló problémát, 
hanem az azt létrehozó RENDSZERT is igyekeznek megérteni. A tervezők a végfelhasználó szemszögéből közelítik meg a 
megoldást, és az adott egyén vagy csoport sajátos igényei és képességei szerint igyekeznek optimalizálni.  



John Maeda: A design három típusa
Design in Tech Report, 2017 

E hármas kombináció "képes lesz 
gyorsabban haladni, mint a 
versenytársak”: a vezető vállalatok 
designerei már átlépnek az Ipar 
4.0-ba: az ipari formatervező, aki 
most már az IOT-t szem előtt 
tartva tervez, a grafikus, aki a 
kiterjesztett valóságon keresztül 
már a fizikai és a virtuális 
világban is elmerülhet, az építész, 
aki a big data alapján 
informálódik a tér körforgásáról, 
vagy az üzleti tervező, aki 
meghatározza a chatbot és a 
különböző felhasználók közötti 
kapcsolatot.



• A gondolkodás mindhárom aspektusának (belátás, intuíció és értelem) szintézise
• A létrehozás tevékenysége: események és eljárások nem-líneáris sorozata vagy halmaza
• Magában foglalja a tervezendő entitás létrehozását megelőző, azzal együtt járó, sőt azt követő gondolkodási folyamat 

minden egyes részét – ne korlátozzuk egyes részekre...
• Megvalósulás, ahol a változás az érési folyamat természetes része
• Bármilyen entitást lehet tervezni, azaz szándékkal és céllal létrehozni, 

legyen az fizikai, időbeli, fogalmi vagy kapcsolati.

„Valójában mindannyian "designerek" vagyunk, minden nap létrehozunk dolgokat... 
Aki ezt tudatosan megéli, az nem aszerint él, ami rázúdul, hanem aszerint, ami belőle ered.” Bill Miller



Bryan Hoedemaeckers

2016      



A design 7 szervezeti szintje

Kiinduló, továbbgondolt
források: a Dán Design 
Center 2002-ben 
publikált, népszerű 
design létrája, majd 
ennek kibővített lépcső
változata Bryan 
Hoedemaeckers 2016-os 
publikációjában, aki négy 
helyett már hat szintet 
különböztetett meg a 
design alkalmazásának 
szervezeti evolúciójában.

Minden felsőbb szint magába foglalja az alatta lévőket. Minden szint élő, aktiválható, 
visszacsatolható. Az éppen aktuális környezetre adott válasz bármelyik 
szintről/szintekről adható. (Reményi A. 2022)



A design 7 szervezeti szintje

A design a használati értékhez kapcsolt vizuális megjelenés kialakításának 
eszközeként jelenik meg: jellegzetes stílus, színek és formák harmóniája, épületek 
külső látványelemei, belső terek, tárgyak, grafikai megjelenítés, márkaépítés, 
branding, melyet professzionális tervezők dolgoznak ki. 

Art design

A design, mint visszacsatoló folyamattervezés jelenik meg: szolgáltatások, 
élmények, környezeti feltételek kialakításában van szerepe. Megjelenik a 
tervezett elavulás, a interthinking. Ügyfélkutatást végez, kreatív megoldásokra 
törekszik, hogy terméke használatát megkönnyítse. Szakspecialisták lépnek a 
formatervezők mellé, pl. ergonómus, színdinamikai kutató, technológusok, 
szemiotikusok, szociológusok, anyagkutatók… 



A design 7 szervezeti szintje

A design a stratégiaalkotás eszközeként jelenik meg: "A designer a vállalat 
tulajdonosaival/vezetőségével együttműködve teljesen vagy részben újragondolja a stratégiát 
és ajánlatot tesz új fejlesztési koncepciókra, olyan pozícióban, ahol befolyásolni tudja a 
beruházási döntéseket. Itt a fő hangsúly a versenyhelyzet érzékelésén van, a vállalat üzleti 
elképzeléseihez és a kívánt piaci területekhez, valamint az értékláncban betöltött jövőbeli 
szerepéhez viszonyítva." (DDC) Megjelenik a szociális érzékenység és a hosszú távra tervezés 
nyomán az életciklusok stratégiai tervezői szemlélete kerül előtérbe.

A design az egész vállalatra kiható változást generál, hálózatként kezeli a szervezeti egységeket és 
folyamataikat. Jellemző a designvezérelt vállalatirányítás, erős cégkultúra, együttműködő 
problémamegoldás az összetett kihívásokra (pl. Wicked Problem Solving (WPS)), olyan környezet 
kialakítása, ami a munkát hatékonyabbá teszi. Kialakult a pozitív szervezeti, környezeti és társadalmi 
hatások megvalósításához szükséges gondolkodásmód és készségek, rendelkezésre állnak a 
megvalósítás eszközei és mindez valós ügyfélismerettel társul.



A design 7 szervezeti szintje

A designt komplex társadalmi kérdések, iparági problémák megoldására vagy komplex ökoszisztémák 
racionalizálására alkalmazzák, mellyel rendszerszintű változásokat eszközölnek számos szervezeten 
keresztül. Az egyes cégek kooperatív hálózatot alkotva keresik a közös megoldásokat.

Rendszerszinten is jelen van a környezettudatos gondolkodásmód, kiemelt figyelmet kap és 
alapvetővé válik a fenntarthatóság. A környezeti hatások csökkentésére tett erőfeszítések a 
vállalat teljes működési folyamatában megjelennek, a szervezetek a bölcsőtől a bölcsőig elv 
(C2C) - mint mindenre kiterjedő rendszer - szellemében folytatják tevékenységüket. Tágabb 
értelemben nem csak az ipari tervezésre és a termékek előállításra vonatkoztatható, a városi 
környezetek, épületek, a közgazdaságtan és a szociális rendszerek esetén szintén alkalmazható. 
Hatékonyság helyett az ökohatásosság elérésére törekszik, azaz a használt és kiselejtezett 
termékeket nem hulladékként kezeli, hanem zárt rendszerben forgó, többszörösen hasznosuló 
anyagként.



A B Corp olyan vállalatok nemzetközi hálózata, amelyek 
termékeikkel és szolgáltatásaikkal jelentősen hozzájárulnak egy 
jobb világhoz. Az ilyen tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok a 
legmagasabb szintű normákat követik a társadalmi és ökológiai 
teljesítmény, a társadalmi felelősségvállalás és az átláthatóság 
terén. A vállalat szeretné, ha a világ élhető, egészséges és 
biztonságos hely maradna a jövő generációi számára. Néhány 
évvel ezelőtt elfogadta a bölcsőtől a bölcsőig filozófiát, és a 
vállalat 100%-ban körkörös üzleti tevékenységre törekszik.



A design 7 szervezeti szintje

A technológiával való kapcsolatunk következő foka, a háromdimenzióssá váló internet mindent 
összekötő virtuális tere. Az ember, mint a szervezeteket irányító biológiai életforma önmagát és 
alkotásait is virtuális környezetbe helyezi, esetenként már működteti is. Itt élhet, tanulhat, dolgozhat, 
kikapcsolódhat, élhet közösségi vagy magánéletet, intézheti ügyeit és innen irányítja virtuális 
vállalkozása folyamatait is. 

Ez a világ már a küszöbön áll, egy év alatt napi szinten fél órával emelkedik a képernyő előtt töltött 
idő, és rohamosan nő az e-kereskedelem részaránya. Ahogy az internet története is mindössze a 
hatvanas években kezdődött, s ma már az életünk része, úgy a meta világok jelenlétének igérete sem 
csak egy gamer-vízió, hanem egy újabb game-changer, azaz sorsfordító, hatalmas innovációt 
megvalósító folyamat, melyhez most hibrid megoldások biztosítják az átmenetet Már ismerkedünk az 
NFT piacával (tulajdonjoggal ellátott digitális tárgyak), mely különböző tranzakciókban részt vevő 
harmadik feleket helyettesít, személyazonosságot is kezel. 

Az előző 6 szintet magába foglaló design szerepe itt teljeskörűvé válik, a véletlenek tere egyre 
kisebbre szűkül: a meta-környezetben már egy minden részletre kiterjedően megtervezett, programok 
és algoritmusok által optimalizált világba lépünk. A jelen folyamatai itt is megjelennek, az értékesítés és 
vásárlás éppúgy, mint az előállítás. A szervezetek vezetőinek tehát fel kell készülni, hogy már a 
megkezdődő átmenet időszakában is tudással, jogi ismeretekkel, a lehetőségek és kihívások 
felismerésével tudjanak reagálni, stratégiát alkotni.



Bútoripari cégek lehetőségei a 
7. szinten

2027-re a nagyvállalatok 40 százaléka belép valamilyen formában a 
metaverzumok világába. A divatcégek például már hatalmas 
bevételekhez jutnak ezen a színtéren is, pl a NIKE 185,3 millió 
dolláros NFT-kből származó bevétele.

Miért érdemes részt venni benne a bútoripar szereplőinek is?
• Már emberek milliói élnek benne most is átmenetileg, hely és 

idő nem korlátozza őket.
• Jól ismert marketingstratégia: ott szólítjuk meg az ügyfeleket, 

ahol vannak – ez egyre inkább az online tér.
• Ha megnézzük a metaverzumban jelenleg aktív cégeket itt és 

most, akkor három olyan területet láthatunk, ahol a bútorgyártó 
cégek sikeresen bekapcsolódhatnának: az új digitális világot 
• munkára (értékesítés, tervezés, kutatás...) vagy
• reklámfelületként használhatják.
• Közülük a „látnok” arra specializálódhat, hogy különleges 

bútorokat készítsen ennek a különleges világnak.



Design-vezérelt vállalatok: a design értékének mérése

"A design alkalmazásával 
egyértelműen javítható az 
innovációs teljesítmény és a 
versenyképesség vállalati és 
nemzeti szinten egyaránt. Ez a 
lehetőség az elmúlt években egyre 
nyilvánvalóbbá vált, egyrészt az 
innováció változó jellege és a 
design koncepciójának fejlődése, 
másrészt az egyre kifinomultabb 
fogyasztói igények és a globális 
verseny miatt.” (Európai Bizottság, 
2009).

A világ leginnovatívabb vállalatai 
a designt mint integratív 
erőforrást használják a 
hatékonyabb és sikeresebb 
innovációhoz. (DMI)



Design-vezérelt vállalatok: a 
design értékének mérése
McKinsey Design Index (MDI) 

300 nyilvánosan jegyzett vállalat design gyakorlatát öt éven 
keresztül több országban és iparágban megvizsgálva, vezetői 
interjúkat készítve a McKinsey csapata több mint kétmillió 
pénzügyi adatot gyűjtött össze, és több mint 100 000 design 
műveletet rögzített. Majd regressziós elemzéssel feltárta azon 
intézkedéseket, amelyek a legnagyobb korrelációt mutatták a 
javult pénzügyi teljesítménnyel, és ezeket a tevékenységeket 
négy kulcsfontosságú témakörbe csoportosította. 

1. A szervezet csúcsán mérni és irányítani kell a vállalat 
teljesítményét éppúgy, mint a bevételek és költségek 
tekintetében.

2. Előtérbe kell helyezni a felhasználói élményt a vállalati 
kultúrában a belső határok enyhítésével. 

3. Kiemelt szerepkörben kell alkalmazni a legjobb designereket, 
megerősíteni őket több-, vagy keresztfunkciós csapatokban.

4. A fázisokat ismétlés, tesztelés és tanulás körforgásába 
érdemes helyezni.



A kutatás eredményei: 

Erős összefüggés áll fenn a magas MDI-pontszám és a 
kiváló üzleti teljesítmény között.

Az eredmények érvényesek minden vizsgált 
iparágban, vagyis a jó design függetlenül attól számít, 
hogy cége fizikai árukra, digitális termékekre, 
szolgáltatásokra vagy ezek valamilyen kombinációjára 
összpontosít.

A piac aránytalanul díjazza azokat a vállalatokat, 
amelyek valóban kitűntek a tömegből.

A design által vezérelt fejlődés lehetősége óriási mind 
a termék-, mind a szolgáltatásalapú szektorokban. A jó 
hír az, hogy ma minden eddiginél több lehetőség 
kínálkozik a felhasználóközpontú, analitikusan 
tájékozott tervezés megvalósítására. Az ügyfelek valós 
időben visszajelzik véleményüket a vállalatoknak (és 
egymásnak is).





A Design Management 
Europe Survey 2009-es 
átfogó kutatásának 
eredménye rámutat, 
hogy az Európai Unió 
tagállamainak vállalatai 
hogyan értékelik a 
design pozitív hatását a 
különböző szervezeti 
folyamatok és 
tevékenységek 
eredményességében. 
Legkiemelkedőbb 
területeinek a belső és 
külső kommunikáció, a 
vállalati arculat és a 
versenyképesség 
bizonyultak. 



A bútoripari vállalatok jelene és
jövőbeli lehetőségei

Szükség van:
• rugalmas, gyors, hatékony változtatási 

képességre, vagyis agilitásra
• fenntartható versenyképességre
• innovációs potenciálra
• összetett megoldás kidolgozásának 

képességére
• hatásvizsgálatra rövid és hosszú távon, 

a közeli és a távolabbi környezetben
• tág megfogalmazásra annak 

tekintetében, mit ad el – missziós 
versenyelőny

• új üzleti modellek ismeretére
• trendismeretre



A kérdőívek eddigi eredménye alapján 
a cégek döntő többsége az első, 
esztétikai design-szinten van jelen. 

Hogy már itt milyen lehetőségek 
nyílhatnak meg a kooperációs 
gondolkodás nyomán, arra az 
ART DESIGN területéről mutatunk 
példákat. 
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