
 Generós mentorálás  

 
 
 
 
 
 

 
GENERÁCIÓS MENTORÁLÁS 

A demográfiai változások nyújtotta lehetőségek vállalkozások számára      

 

 

Készült az     
               –                                           ő                                     

p        ó b      

című európai uniós projekt keretében       

 

Rövid változat     

 

 

 

Megbízó: 

Regionalverband Industrieviertel-Projektmanagement     

Mag. Dr. Ingeborg Derkits     

2801 Katzelsdorf, Schlossstraße 1    

T: +43 2622 27156   

E: projekte@industrieviertel.at 

www.industrieviertel.at     

 

Külső szerződéses megbízott:     

Mag. Doris Palz    
Palz & Partner 
Mautner Markhofstraße 24/5 
2500 Baden 
 

 

 

© August 2014     

 

 

mailto:projekte@industrieviertel.at
http://www.industrieviertel.at/


 Generós mentorálás  

 
 
 
 
 
 

 

Tartalom 

Active Ageing - Mentoring .................................................................. Fehler! Textmarke nicht definiert. 

Demografischer Hintergrund .............................................................................................................. 3 

Konzept Generationen Mentoring .......................................................................................................... 4 

Umsetzung im Betrieb ......................................................................................................................... 4 

Zeitliche Übersicht Generationen Mentoring ..................................................................................... 7 

Unternehmensbefragung im Schneebergland ........................................................................................ 8 

Demografischer Wandel aus Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen ............................................ 8 

Zusammenfassung ............................................................................................................................... 9 

ANHANG ............................................................................................................................................ 10 

 

 

  



 Generós mentorálás  

 
 
 
 
 
 

Demográfiai háttér          

A lakosság demográfiai öregedése és a gyors gazdasági és technológiai változások komoly kihívások 

elé állítják a gazdaság szereplőit és a vállalkozásokat. Az emberiség történetében első alkalommal 

tapasztalhatjuk azt a törekvést, hogy megőrizzük az öregedő népesség munkaképességét, munkára 

való hajlandóságát, az iránti érdeklődését és termelékenységét.       

 

 

Jelenleg Ausztrában a lakosság kereken 23%-a 60 év feletti. 2050-ben arányuk meghaladja majd a 

30%-ot is, ami azt jelenti, hogy minden harmadik lakos idősebb lesz 60 évnél. Ez a fejlődés pedig 

elengedhetetlen változásokat von maga után.             

A demográfiai változások következtében számos vállalkozás korszerkezete eltolódik. Néhány 

vállalkozásnál már ma is akár négy nemzedék is dolgozik egy helyen. Ez egy olyan gondolat, amellyel 

sokan még kevésbé barátkoztak meg, és amely rávilágít arra, hogy a fiatalabb és az idősebb dolgozók 

közti kapcsolatok ápolása feladatként vár ránk. Már csak azért is, mert az együtt dolgozó generáció 

értékrendejei és munkamódszerei többhelyütt igen eltérőek:                

A vállalkozások számára egyre inkább felvetődnek olyan humánpolitikai kérdések, amelyek fontosak 

a gazdasági siker és a gazdasági telephelyek fenntartása szempontjából.       

 Hogyan áll össze a jelenlegi dolgozói létszám?          

 Milyen az ügyfélstruktúra összetétele – a demográfiai szempontokat is beleértve?          

 Megfelel a dolgozói struktúra az ügyfélstruktúrának?            

 Milyen perspektívákat tudunk nyújtani az idősebb munkavállalóknak?        

 Hogyan tudjuk az idősebb munkavállalókat még tovább fejleszteni, hogy meg tudjanak birkózni a 

munka világának követelményeivel?      

 Hogyan biztosítjuk, hogy munkatársaink a technológiai változásokban is partnereink legyenek?     

 Hogyan tudunk a fiatalabb nemzedék számára előnyösek maradni úgy, hogy elegendő munkaerő 

álljon a rendelkezésünkre?      
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A generációs mentorálás koncepciója                  

Az „Active Ageing“-projekt keretében megfogalmazódott az a cél, hogy a emberierőforrás-

fejlesztésben bevált mentorálás módszerét igénybe véve, annak elveire és tapasztalataira alapozva 

„generációs mentorálást“ fejlesszünk ki a schneeberglandi kistérség vállalkozásai számára.     

A demográfiai változásokat szem előtt tartva, a tudásalapú társadalom felé vezető úton haladva a 

mentorálásnak ez a formája az eredeti szándékon – fiatalok kísérése és ösztönzése idősebb, 

tapasztaltabb munkatársak révén – túlmutató potenciállal rendelkezik.        

A generációs mentorálásban abból indulunk ki, hogy a fiatalok – különösen az új kommunikációs 

formák és módszerek tekintetében – személyes értékeikkel és elvárásaikkal, valamint a technika 

iránti affinitásukkal lényeges ismeretet tudnak a vállalat rendelkezésére bocsátani, ami az idősebb 

munkatársak számára is értékes, ezért érdemes ezzel foglalkozni. Ezzel szemben pedig az idősebb 

munkatársak olyan ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek a fiatalabb generáció 

fejlődéséhez fontosak.  A generációs mentorálás során a célzott tapasztalatcsere valamennyi érintett 

javát szolgálja tudás és meglátások tekintetében, és kölcsönösen megértik egymás világát is.        

Megvalósítás a vállalkozáson belül       

A mentorálás mint eszköz általában nagyon jó alapot nyújt ahhoz, hogy az idősebb munkatársakat 

bevonjuk a fiatalabb kollégák cégen belüli képzésébe és továbbképzésébe, ezzel is erősítve a 

nemzedékek közötti egyensúlyt és a tudás kiaknázását a vállalatnál.       

A generációkra jellemző hozzáállás, célok és elvárások alapján továbbfejlesztettük a klasszikus 

mentorálási eszközt és a kölcsönös, egyenrangú tanulás modelljévé dolgoztuk ki.     

Nagyon fontos és értékes, ha egy vállalatnál adott a generációk sokszínűsége. Minden korcsoportnak 

megvan a maga sajátos szakismerete, tapasztalata és tudása, ami összeségében biztosítja a vállalat 

sikerét.       

Ennek ellenére a többgenerációs együttlét olykor nem mentes bizonyos feszültségektől. Nagyon 

eltérőek lehetnek a munkáról alkotott elképzelések és az életfelfogás. A nyilvánvaló különbségek 

konfliktust eredményezhetnek, vagy az összetartás kultúrájának esélyeként is értelmezhetők.      

A generációs mentorálás során több lépésben azon dolgozunk, hogy láthatóvá és érthetővé tegyük az 

egyes generációk szemléletmódját – ez szolgáltat alapot a mentorálás tapasztalatcseréjének 

elindításához. Az információcsere és a sajátos tudás és tapasztalat megosztása a generációs 

mentorálás során segít abban, hogy kölcsönösen megértsük egymás világát, értékeit és 

beállítottságát.         

Ezzel az új megközelítéssel olyan eszközt bocsátunk rendelkezésre, amely a generációk közti 

ellentéteket nevén nevezi, teret ad nekik, és ily módon megakadályozza a konfliktusokat és a 

feszültségeket.     

A másik generáció (érték)világát megismerendő külön segítséget nyújtunk induláskor, s ezután a 

generációs mentorálás során a mentor és a mentorált szerepe felváltva cserélődik. A téma és a 
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tapasztalat függvényében a mentorálásban résztvevő partner egyszer a mentor szerepét vállalja, 

hogy aztán egy másik témánál a mentorált szerepét öltse magára.       

A résztvevőknek ebben a koncepcióban a klasszikus mentorálásnál fokozottabban rendelkezniük kell 

azzal a készséggel és hajlandósággal, hogy a különböző generáció- és hierarchiaviszonyokban vállalják 

az adok-kapok kölcsönösségét.         

Annak érdekében, hogy ezt a siker szempontjából lényeges alaphozzáállást ösztönözzük, bevezetjük a 

a résztvevőket a mentorálás programjába, a generációs különbségek kezelésébe, a vállalatra jellemző 

célokba és témákba, valamint a személyi ismeretekbe (tiszteletteljes, méltányoló hozzáállás, 

konfliktusmentes kommunikáció, önvizsgálat stb.). Az ismert mentorálási modellekhez hasonlóan az a 

jó, ha a mentorálás partnerei között nincsen felettes-munkatársi viszony.         

A generációs mentoring céljai:         

 a generációk vállalaton belüli párbeszéde         

 az értékeket méltányoló vállalati kultúrához való hozzájárulás            

 a tudás és a szakismeret generációk közötti megosztása            

 a vállalathoz való kötődés erősítése            

 a generációk közötti szinergiák láthatóvá és hasznosíthatóvá tétele           

 a vállalati célok eléréséhez való hozzájárulás            

Előnyei a vállalat számára:                            

 a generációk közötti megértés ösztönzése és a lehetséges konfliktusok megelőzése         

 a dolgozók összetartásának erősítése és a közös kultúra elősegítése        

 a generációk közötti szinergiák felismerése és kiaknázása           

 a generációk a vállalatnál közösen szállnak síkra a jövőért            

 a generációk közötti tudás- és szakismeret-megosztás javítása            

 hozzájárulás a vállalat előnyös munkaadóként való pozicionálásához            

 a motiváció ösztönzése a dolgozók körében             

 erősebb kötődés a vállalathoz          

Előnyei mentoráltként és a mentorként:            

 önvizsgálat és a generációk megfigyelése     

 a szociális kompetenciák bővítése      

 a szakmai kompetenciák bővítése      

 a saját pályafutás és tapasztalatok vizsgálata      

 tapasztalatcsere      

 a choaching-, tanácsadói és kommunikációs kompetencia erősítése        

 új impulzusok a saját munkához       

 új kapcsolatrendszerek       
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A generációs mentorálás programja az alábbi szakaszokra oszlik:      

A mentorálás programját a vállalattal egyeztetve beszéljük meg, és a vállalkozás igényeihez és 

céljaihoz igazodva alakítjuk ki.       

Előkészítés     

 A tartalmi elemek és a mentorálás menetének megbeszélése a vállalattal, egyéni 

elképzelésekhez való alkalmazkodás     

 A generációs mentorálásban résztvevő munkatársak létszámának tisztázása     

A résztvevők felkérése és kiválasztása     

 Tájékoztatás és kommunikáció a vállalatnál     

 A munkatársak felkérése a részvételre     

Workshop és matching      

 A generációs mentorálás workshopja    

 Matching     

A mentorálás szakasza     

 1. rész mentorálás – egyéni találkozó     

 Kívánság esetén: időközi találkozók az összesített csoportban      

 2. rész mentorálás – egyéni találkozó      

Zárás és értékelés     

 Zárás az összesített csoportban értékeléssel egybekötve      
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A generációs mentorálás időrendi áttekintése  

 

 

  

  

Egyeztetés a 
vállalattal      

A munkatársak 
felkérése     

Generációs mentorálás 
workshopja és matching 

Generációs 
mentorálás szakasza  

Zárás  
értékelés 

Teljes futamidő: 4–6 hónap                   
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A vállalkozások megkérdezése a schneeberglandi kistérségben  

Demográfiai változások a kis- és középvállalkozások szemszögéből         

Rövid felmérést végeztünk az „Active Ageing“-projekt célcsoportját alkotó schneeberglandi kis- és 

középvállalkozások körében, hogy megismerjük a kiválasztott csoport álláspontját. A vállalatnál a 

humánpolitikai felelőseket kérdeztük meg. A megkérdezés célja az volt, hogy megismerjük a 

vállalkozások eddigi tapasztalatait a demográfiai változással és az abból adódó kihívások kezelésére 

kidolgozott stratégiákkal kapcsolatban.           

A megkérdezés célcsoportját a több mint 10 főt foglalkoztató kis- és középvállalkozások alkották. A 

listán összesen 47 olyan vállalkozás szerepelt, amelyek a „generációs mentorálás“ lebonyolítására is 

alkalmasak. A 47 vállalkozás közül végül az 

egységes útmutató szerint 15 beszélgetést 

sikerült lefolytatni. 5 vállalat aktívan 

visszautasította a megkérdezésben való 

részvételt, amit azzal indokoltak, hogy nem 

érdekli őket a közreműködés.        

Nagyságukat tekintve a megkérdezett 

vállalkozások 8–42 főt foglalkoztatnak. Az 

átlagos dolgozói létszám 23, és a 

munkatársak megoszlását illetően 78%-uk 

fizikai munkás, 22% pedig szellem dolgozó.       

A diagram fordítása: interviewt = készült interjú, abgelehnt = elutatsította, nicht erreichbar = nem 

elérhető     

A megkérdezett 

vállalkozások korösszetétele 

a schneeberglandi kistérség 

lakosságának 

korösszetételével 

összehasonlítva nagyon 

fiatal. 123 munkatárs 30 

évnél fiatalabb (= 40,8%); 70 

munkatárs 30 évnél idősebb

 (= 23,3%), 61 

munkatárs 40 évnél idősebb

 (= 20,3%), 47 

munkatárs pedig 50 évnél 

idősebb (= 15,6%). Ily módon elsősorban olyan vállalkozásokkal sikerült beszélgetéseket folytatni, 

amelyeknek a dolgozói átlagban fiatalabbak a schneeberglandi kistérség általános statisztikai 

átlagánál.  

A diagram fordítása: MA jünger 30 Jahre = a 30 évnél fiatalabb munkatársak 



 Generós mentorálás  

 
 
 
 
 
 

MA älter 30 = a 30 évnél idősebb munkatársak  

MA älter 40 = a 40 évnél idősebb munkatársak 

MA älter 50 = az 50 évnél idősebb munkatársak 

Hat vállalkozás szakmunkástanulók képzésével is foglalkozik. A szakképzésben résztvevők száma 

vállalkozasonként egy és öt között mozog.           

Összefoglalás         

A mindennapi hajtásban kevesen hajlandóak részt venni a közvéleménykutatásban, különösen azért, 

mert az illetékesek jelenleg nem fordítanak nagy hangsúlyt a „generációk“ és a „demográfiai 

változások“ témájára. Nagyrészük még egyáltalán nem foglalkozott a demográfiai változással és 

annak gazdasági kihatásaival. Ezzel magyarázható, hogy főleg azok a vállalkozások voltak hajlandóak a 

beszélgetésre, amelyeknél már nagyon jó a generációs egyensúly.       

Összefoglalva megállapítható, hogy a schneeberglandi kis- és középvállalkozások illetékesei a 

vállalkozás személyzetpolitikájában (még) nem fektetnek jelentős hangsúlyt a „demográfiai változás“ 

témájára.      
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FÜGGELÉK  

 

Vállalkozások megkérdezése a schneeberglandi kistérségben  

Active Ageing – mentorálás kérdőíve  

 

Cég: ___________________________________________- 

Jó napot kívánok, ............................ hívnak. 

Az Industrievierteli Regionális Szövetség – Projektmenedzsment nevében telefonálok, és szeretnék 

valakivel beszélni, aki vállalkozásuknál a humánpolitikai ügyekért felelős.  

Bekapcsolnak az illetékeshez                

Jó napot kívánok, ............................ hívnak. Az Industrievierteli Regionális Szövetség – 

Projektmenedzsment nevében telefonálok.                

Jelenleg kiemelten foglalkozunk a népesség alakulásának a vállalatokra gyakorolt hatásával és a 

tevékeny időskorral. Ennek kapcsán lenne néhány kérdésem.                 

Lenne három perce számomra?                

Először is néhány kérdést tennék fel a vállalatával kapcsolatban:                 

1. Hány munkatársuk van?_______________       
2. Közülük hányan végeznek szellemi munkát  __________ , és hányan végeznek fizikai munkát 

____________?                

3. Foglalkoznak jelenleg szakmunkástanulók képzésével?  Igen.  Nem.     
3.1. Hány szakmunkástanulójuk van jelenleg? ________________________      

      

Most pedig a korszerkezettel kapcsolatban néhány kérdés:                

4. A munkatársak közül hányan 30 év felettiek?_________            
5. Hányan 40 év felettiek? __________________              
6. Hányan 50 év felettiek? __________________       

7. Az elmúlt 20 évben változott-e jelentősen a korszerkezet?   Igen.   Nem.               
8. Ha igen, hogyan? __________________________________________          
9. Tesznek-e intézkedéseket annak érdekében, hogy reagálhassanak a korral kapcsolatos 

változásokra?        

  Igen.   Nem.     
10. Ha IGEN, melyeket? ________________________________________               
11. Az utóbbi időben észrevett-e változásokat a munkaerő-keresés, illetve munkaerő-felvétel során?

  Igen.   Nem.                 
12. Ha igen, milyeneket? _________________________________       

Ha a korszerkezetre irányuló kérdésnél nagyon eltérő korcsoportokat neveztek meg, vagy ha 

szakmunkástanulókat is képeznek:        
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13. Az Önök vállalatánál milyen az együttműködés a fiatalok és az idősek között?          
Vannak olykor problémák? ____________________________________________    

 

14. Hallott már a humánerőforrás-fejlesztésben a mentorálásról?         

 Igen.   Nem.         

 
14.1. Ha igen: Van már ezirányú tapasztalata? __________________________________ 

 

15. Vállalatuknál tesznek-e intézkedéseket az alábbi területek valamelyikén?       

15.1. Képzés és továbbképzés     Igen.   Nem.      

15.2. Coaching                  Igen.   Nem.      

15.3. Vállalati egészségmegőrzés            Igen.   Nem. 

15.4. Tudásmenedzsment     Igen.   Nem.       
 

   
16. A népesség alakulását illetően mire számít az elkövetkező években?       

______________________________________ 

 
17. Végül még egy kérdés a schneeberglandi kistérséggel kapcsolatban:        

Ismeri a Schneeberglandi Gazdasági Platformot?              Igen.   Nem.      

Ha igen: Mit vár Schneeberglandi Gazdasági Platformtól?        

Ha nem: Szeretne tájékoztatást a Schneeberglandi Gazdasági Platformról?                     

     

Köszönöm szépen a közreműködését!  


