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Hogyan tudjuk a szakmai eredményeink 
hasznosulását hatékonyabb 
kommunikációval elősegíteni?

DR. OROSZI BEATRIX

projekt szakmai vezető 2020. január 9.



Program
• Dr. Oroszi Beatrix: Hány nyelven kell(ene) tudnia jelenleg egy projektben dolgozó szakembernek 

ahhoz, hogy eredményes legyen a szakmai anyagok disszeminációjában? 

• Dr. Belicza Éva: Szeretnénk változást elérni, de hogyan kezdjünk neki?

• Dr. Dózsa Katalin: A szakmai kommunikáció sarokpontjai: hogyan győzzük meg az egészségügyi 
szakembereket?

• Mózes Zsuzsanna: Hogyan számoljuk el és le a mondatokat?

• Gál Veronika: A szavak ereje

• Megbeszélés



NOT





Célok
• Általános cél

• Hatékonyabb disszemináció, 

• A hasznosulás támogatása

• Konkrét cél

– Tanulás, kompetenciafejlesztés

– Tudatos tervezés

– Jógyakorlat megosztás, csere

– Disszemináció és hasznosulás módszertani támogatása



HÁNY NYELVEN KELL(ENE) TUDNIA 
JELENLEG EGY PROJEKTBEN 
DOLGOZÓ SZAKEMBERNEK AHHOZ, 
HOGY EREDMÉNYES LEGYEN A 
SZAKMAI ANYAGOK 
DISSZEMINÁCIÓJÁBAN?

Pieter Bruegel the Elder: 
Bábet tornya



Disszemináció
• A projektben elért eredmények terjesztését és 

hasznosulását segítő tervezett tevékenység, melynek 
segítségével képesek vagyunk bemutatni a projekt 
keretében elvégzett munkát.

• Az eredmények és a megszerzett tapasztalatok 
megosztása, mely a részt vevő szervezeteken kívül 
lehetővé teszi a szélesebb közösség számára, hogy 
részesüljenek az EU által finanszírozott munka 
eredményéből.



Terjesztés és hasznosulás
Terjesztés
• Tervezett folyamat, amelynek során 

a kulcsfontosságú szereplőknek 
információt szolgáltatunk a 
projektünk eredményeiről

• Akkor valósul meg, ha a projekt 
eredmények elérhetővé válnak

• Tervezése: miért, mit, hogyan, 
mikor, kinek és hol kerül sor az 
eredmények terjesztésére, mind a 
finanszírozási időszak alatt, mind 
azt követően

Hasznosulás

• Tervezett folyamat, amellyel a 
projekt sikeres eredményeit 
továbbítjuk a releváns helyi, vagy 
országos szintű döntéshozóknak 
és/vagy felhasználóknak, és 

• az egyes végfelhasználók 
meggyőzése a projekt eredmények 
elfogadásáról és/ vagy 
alkalmazásáról. 



Hatékony disszemináció + megfelelő 
hasznosulás = 

…azt jelenti, hogy maximalizáljuk a finanszírozott 
tevékenységek azon potenciálját, hogy az 
eredményeket a projekt élettartama után is 
felhasználják.



Feladat

• Az eredményeket oly módon kell kidolgozni és 
elérhetővé tenni, 
– hogy azok a felhasználók igényeihez igazodjanak; 

– fenntarthatóak legyenek a finanszírozási időszak 
vége után is; 

– Illetve hogy befolyásolják a jövőbeli 
egészségpolitikai döntéshozatalt és gyakorlatot.



1. lépés - Mit kell terjeszteni és 
hasznosítani?

• A projekt eredményei változatos természetűek 
lehetnek, és tartalmazhatnak 

– mind konkrét (kézzelfogható) eredményeket, 

– mind készségeket és személyes tapasztalatokat, 
amelyeket mind a projekt végrehajtói, mind a 
tevékenységek résztvevői megszereztek 
(immateriális eredmények).



2. Kik a célközönség? 
• A tevékenységeket és az üzeneteket a közönség és a 

célcsoportok figyelembevételével megfelelő módon kell 
kialakítani!

• Kiknek?
– szakmai végfelhasználóknak; 
– érdekelt feleknek, szakterületeknek vagy szakembereknek és 

más érdekelt feleknek; 
– döntéshozóknak helyi, regionális, nemzeti és európai szinten; 
– sajtónak és médiának; 
– nagyközönségnek.



3. Hogyan? 
• Projekt honlap
• Egyéb honlapok
• Megbeszélések, találkozók kulcsfontosságú érdekhordozókkal
• Célzottan szervezett események, például információs ülések, workshopok, (online) 

szemináriumok, képzések, prezentációk vagy szakértői megbeszélések
• Célzott írásbeli anyagok, például jelentések, szakcikkek a sajtóban, hírlevelek, 

sajtóközlemények, szórólapok vagy brosúrák
• Audiovizuális média és termékek, például rádió, TV, YouTube, videoklipek, 

podcastok vagy alkalmazások;
• Közösségi média
• Események (pl. konferenciák)
• Projekt márkajelzés és logók használata
• Meglevő kapcsolatrendszerek és network-ok
• Szinergiák projekten belül



4. Mikor?

• A tevékenységek ütemtervének összeállítása és a 
szükséges erőforrások tervezése szükséges az 
érintett partnerekkel együtt

• Mit kell figyelembe venni? 
– Realisztikus célkitűzés, határidők, monitorozás
– Az előrehaladás kulcsmomentumaihoz igazítás
– Legyen benne valamennyi rugalmasság, a célcsoport 

igényeihez való alkalmazkodási készség



A legfontosabb célcsoportjaink

Egészségpolitikai 
döntéshozók

Fejlesztéspolitika (Irányító 
Hatóság)

Mi a hozzáadott érték? Mi az 
újdonság? 

Mózes Zsuzsanna

Szakmai végfelhasználók

Miért van rá szükségem? Hogyan 
segíti ez a napi munkámat? 

Dr. Dózsa Katalin

Dr. Belicza Éva

Érintett érdekhordozók

Miért áll érdekemben mellé állni? 
Mit nyerek vele? 

Dr. Dózsa Katalin

Dr. Belicza Éva

Lakosság, média

Miért jó ez nekem? Hogyan 
fogom mindezt a 
mindennapokban 
megtapasztalni?

Gál Veronika



EGÉSZSÉGPOLITIKAI DÖNTÉSHOZÓK



Ha feltételezhetnénk azt, hogy az egészségügyi rendszer tervezése, 
működtetése, értékelése racionális, akkor könnyű volna változásokat elérni

•Eredmények 
értékelése

•Összehasonlítás a 
kitűzött célokkal

•Beavatkozás

•Korrekció

•Új standardok 
felállítása

•Terv megvalósítása

•Folyamatok 
végrehajtása

•Adatgyűjtés, 
monitorozás

•Célok

•Folyamatok

•Kimenetek

•Elvárt mérhető 
eredmények

Tervez Megvalósít

EllenőrizBeavatkozik



Tanulás a kudarcokból

„If the political and administrative system has 
committed itself in advance to the correctness of  
its reforms, it cannot tolerate learning of failure.
To be truly scientific we must be able to
experiment. We must be able to advocate
without that excess of commitment that blinds us
to reality testing.”

Campbell, Reform as experiment, 1969

„ha elkötelezné magát a megfelelő reformok 
mellett, akkor nem tolerálná a hibákból történő 
tanulást”

„ a túlzott elköteleződés, ami vakká tesz 
bennünket arra, hogy a valóságban is 
kipróbáljunk dolgokat”



Vajon mit tükröz a lakosság rossz egészségi 
állapota?

Nagy 
szükségletet?

Kedvezőtlen 
kimeneteket? 

Vajon egyetértünk? 



Szükség van egy keretrendszerre az egészségügyi 
ellátórendszerben, ami az inputokat outcome-ra transzformálja 

INPUT téglák

Szolgáltatás nyújtás

Egészségügyi dolgozók

információ

Egészségügyi termékek (pl. gyógyszer), technológiák

Finanszírozás

Vezetés, irányítás

OUTCOME

Jobb egészség

Problémákra reagálás

Szociális és pénzügyi kockázatoktól védelem

Hatékonyság javulás

Egészségügyi rendszer

Egészséget meghatározó tényezők: egészség magatartás, környezet



Mi az evidencia a döntéshozóknak?
Miért fontos a visszajelzés? 

Evidenciák 
összefoglalása

Informált 
döntéshozatal 

Jobb egészség 
stb.

Erőforrások

Kompetenciák

Szakfolyóiratban publikált & 
szürke irodalom & szakértői 
vélemény



KOMMUNIKÁCIÓS KIHÍVÁSOK



Jó napot!
Segítene 

nekem abban, 
hogy 

megtudjam, 
hol is vagyok?



Jó napot!
Persze. 

30 méterrel a 
tenger szintje 

felett, egy 
hőlégballonban.



Maga egészen 
biztosan egy 

kutató.



Igen. Honnan 
tudja?



Onnan, hogy 
amit mondott, 

az abszolút 
korrekt, de 

egyáltalán nem 
hasznos.



Ön pedig 
egészen biztosan 
egészségpolitikai 

döntéshozó.



Igen. Hogy 
találta ki?



Onnan, hogy 
nem tudja hol 

van, nem tudja, 
merre tart, és 
most engem 

hibáztat. 



Forrás: UK Foresight Report
on Obesity

A világ túl bonyolult…



A döntéshozók számára sem kevésbé…



De vajon mi még bonyolultabbá tesszük-e?

„Néhány szociológus a lehető legérthetőbb 
nyelven ír, és gyanítom, hogy ők a szakma 
legjobbjai…..
Mások – sajnos a nagy többség – olyan 
nyelven ír, amit tanulni kell, ahogy az 
Eszperantót. Saját szótára van, ami a 
szigorúan pontos szociológiai kifejezéseken túl 
új szavakat használ a leghétköznapibb 
tevékenységekre, érzésekre és 
körülményekre. … Minthogy hatással van a 
standard nyelvhasználatra, a hatás jelentősen 
ártalmas”



KOMPLEXITÁS ÉS MEGÉRTÉS



Magabiztosság

Kompetencia

Justin Kruger, David Dunning (1999). 

1. Húh!

2. Mindent tudok!

3. Ez azért 
bonyolultabb 
annál, mint 
gondoltam.

4. Ezt sose fogom megérteni!

5. OK, kezdem 
kapizsgálni.

6. Hidd el, ez elég 
komplikált.



Kommunikáció a döntéshozókkal szükségszerű

Kapcsolatrendszer

(személyes network, lobbi)

Direkt kommunikáció

- Tanácsadó testületi 
tagság

- PIB tagság

-hivatalos levél, 
felterjesztés stb. 

Indirekt kommunikáció

- Publikáció

- Konferencia

- Honlap

- Sajtó (közlemény, cikk, 
tudósítás)

- Közösségi média stb.



Mit szeretne látni a döntéshozó? (Szlovénia)

• Ki, mit, miért, hogyan, mikortól meddig, mi kell hozzá?

• SWOT vagy hasonló

• Egy jó terv (de max. 3 oldal)

• Költségkalkuláció

• Felügyelet, kontroll

• Értékelés

• Jelentés, monitoring



Mi érdekli a döntéshozót finanszírozási 
szempontból? (Szlovénia)

• Kellően alátámasztott-e? (pl. HTA)

• Mit fog ez jelenteni a biztosítottaknak? 

• Hogyan fogja befolyásolni az éves költségvetést?

• Mikortól tudjuk betervezni?

• Mikor fogjuk látni a kívánt (pénzügyi) hatást (mit 
nyerünk?)

• Van-e nemzetközi jógyakorlat, vagy összehasonlítás? 



A minisztérium szempontjai (Szlovénia)

• Nem szabad figyelmen kívül hagyni a politikai 
kontextust!

• Miért jó (nekem), ha támogatom a programodat?
• Beleillik-e valamelyik elfogadott stratégiába? 
• Prioritások
• Optimálisan és adott időkereten belül végrehajtható? 
• Várható-e érzékelhető eredmény rövid távon?
• Vannak-e kockázatok (pl. negatív publicitás)



Mi az, ami ígéretes?

• Ha az eszközök rendelkezésre állnak
• Van vízió, stratégia, taktika, nemzetközi jógyakorlat, nemzeti 

kiválóságra kilátás
• Ha az implementáció érzelmi aspektusai is be vannak kalkulálva
• Ha szükség van a változásra
• Az elkötelezett csapat, személyes misszió
• Disszemináció az összes érdekhordozó bevonásával
• Ha vannak benne folyamatosan kis győzelmek
• A kitartás
• Fenntarthatóság



Csapdák elkerülése
• A javaslatot meg kell hogy „vegye” a döntéshozó...
• Ne legyen túl komplex
• Ne legyen túl hosszú (max. 3 oldal)
• Egyszerű prezentáció
• Jó vezetői összefoglaló
• Figyelembe kell venni a döntéshozatal technikai és érzelmi 

részét
• Nekünk a saját eredménytermékünk hasznosulása a 

prioritás, de másoknak esetleg nem az a prioritás



Akadályok

• A célokban sokkal könnyebb megegyezni, mint abban, hogy azokat hogyan érjük el

• Lassúak a döntési folyamatok 

• A politikai tér fragmentált

• Lassú a szakmai evidenciák előállítása

• Érdekek interferenciája

• Erőforrások korlátozottsága

• A politikai döntéshozók és a szakma által feltett kérdések gyakran nem egyeznek

• Nem támogató és nem elismerő politikai kultúra

• Nincs formális szabály, követelmény, döntési folyamat a fejlesztések (kutatási eredmények) 
alkalmazására, implementációjára



Ha megoldást szeretnél - tudásbróker szerep

Fordítsd Le!

Csoportosítsd újra az 
evidenciákat úgy, hogy feleljen 

meg a döntéshozóknak és olyan 
nyelvet használj, amit 

megértenek. 

Építsd a bizalmat!

Jó minőségű evidenciák és 
semleges álláspont. Ismerd fel a 
valós kontextust és a nyomást 

az egészségügyi 
ellátórendszeren. 

Legyen a kommunikációd 
személyre szabott!

A döntéshozó speciális 
szükségleteit próbáld meg 

kielégíteni. 

Mindezt időben tedd!

Adj válaszokat, amikor erre 
szükségük van. 



Összefoglalás

• Változásokat elérni papíron könnyű, de a valóságban nehéz;

• Illeszd be a javaslatodat az egészségpolitikai keretrendszerbe, és mutasd be, hogy 
az inputokból milyen (egészség)kimenetek jöhetnek ki;

• Jó - jobb minőségű, de mindenképpen jól prezentált, adekvát adatok szükségesek;

• Figyelemmel kell lenni az akadályozó tényezőkre – és legyen stratégia a 
legyőzésükre;

• Kerülni kell a szokásos csapdákat;

• Ki kell építeni a kommunikációs csatornákat.



ADAPT TO ADOPTSIKERÜLHET? 

Köszönöm a figyelmet.



https://efop180.antsz.hu


