
  

Hálózatosodás

Eszköz, módszer,
vagy

megint egy olyan valami,
amiről értekezéseket lehet írni?

Csak gondolat ébresztés!



  

Vélemények

● Mit gondolnak, mi lehet a hálózatosodás szó 
mögött?

● Gondolatok, vélemények
● Szabadon
● Nincs jó/rossz gondolat



  

Mit hoztunk össze?

Ötleteink, gondolataink:

A gondolatok vázlatosan rögzítésre kerülnek egy 
feljegyzésben.



  

Egy kis „elmélet”

● Hálózat: egymással kapcsolatban álló egységek 
(elemek) rendszere

● Véletlen hálózat (skálázható): az egymással 
kapcsolatban álló elemek ugyanakkora eséllyel 
kapcsolódhatnak bármely más elemhez, nincs 
kitüntetett irány, vagy elem

● Skálafüggetlen hálózatok: kristályrács vs. 
Internet – egyes elemeknél kevesebb, másoknál 
több kapcsolat van



  

Szelekciós törvény

● Önszerveződő hálózatokban gyenge és erős 
kapcsolatok jönnek létre

● Csomópontok vs. Elszigetelt elemek (Pl. óvodai 
kapcsolatok.)

● Koncentráció: pl. tőke, információ...
egy-egy csomóponthoz kötődik

● Példa: klaszterek, bankcsoportok, interneten 
véleményformálók,...

Előny, vagy hátrány?



  

Kísérletek, tapasztalatok

● A társadalmi, gazdasági szereplők érdeke a 
lokális, nem elszigetelt, a nagyobb hálózatokba 
beágyazott hálózatokhoz történő kapcsolódás.

● Rövidtávú célkitűzésként érdemes a hálózatokhoz 
való kapcsolódást, vagy éppen egy új hálózat 
kialakítását kezelni. 



  

Robusztus hálózatok

● Védelem a résztvevőknek: a csomópontok 
(elemek) véletlenszerű, nagyszámú kiesése 
esetén is működőképes a hálózat

● Célzott „támadás” esetén sérülékeny a 
skálafüggetlen hálózat

● Tervezett hálózat esetén „önjavítóvá” válhat a 
hálózat

● Mi kell az önjavító hálózathoz?



  

A gyenge kapcsolatok ereje

● Kevés erős csomópont = sebezhetőség
● Kevés erős csomópont + több rétegű hálózat = 

stabilitás

Példa: személyes kapcsolati háló: lerobban az autó 
az autópályán – a gyenge kapcsolati háló 
biztosabban elérhető segítséget jelent...

Gyenge kapcsolatok nélkül a hálózat 
kiszámíthatatlanná válik. 
Kevés és erős csomópont – kiváló működés, 
hacsak...



  

Informális kapcsolatok

● Nemcsak az erős, formális (jogszabály, 
szerződések, megállapodások alapján létrejött) 
kapcsolatok a fontosak - előre nem látható 
hasznosság

● Informális kapcsolatok = elsősorban személyes 
kapcsolatok

Ki ismeri itt a legtöbb jelenlévőt személyesen?



  

Horizontális - vertikális

● Vertikális: társadalmi szervezeti hierarchia, 
intézményrendszerek: alá-fölérendelt 
viszonyrendszer

● Horizontális: mellérendelt kapcsolatok – nincs 
közvetlen függőség

Milyen a vegyes hálózat?

Van vegyesen vegyes?



  

Hálózaton belüli hálózat

● Szervezeti struktúrák formális és informális 
hálózata

● Szervezetek kötelező kapcsolati hálózata
pl. kamarák, hatóságok felé

● Szervezetek önkéntes kapcsolati hálózata
pl. klaszterek, szakmai szövetségek, beszállítói 
kapcsolatok



  

Paktum, mint hálózat

● A Paktum foglalkoztatáspolitikai rendszer, 
regionális szintű kapcsolatok létesítésére

● Erős csomópontokkal, de sok gyenge kapcsolattal
● Az erős csomópontok miatt a véletlenszerű 

változásokkal szemben ellenáll
● A sok gyenge csomópont miatt stabilitással 

rendelkezik



  

Paktum, mint hálózat

● Metahálózat: egymásba ágyazott hálózatok 
hálózata

● Erős csomópontok: Kamara, Kormányhivatal, 
Paktum szervezet (ez utóbbi önmaga is egy 
hálózat), Önkormányzatok/Hatóságok

● Gyenge kapcsolatok: a vállalkozások, civil 
szervezetek szakmai tömörülései, személyes, 
informális kapcsolatok



  

A hálózat előnyei

● A hálózatosodáshoz bizalom kell
● A bizalomhoz információ áramlás kell

● Kialakuló hálózatokban tehát magasabb a 
bizalomszint 

● Magasabb bizalomszint – eredményesebb 
együttműködés – több erősödő kapcsolat – 
hatékonyabb működés az elemek szintjén is



  

Mesterséges hálózat

A Paktum nem spontán, természetesen kialakuló 
hálózat – a hálózatosodást menedzselni kell

(Nem elég a Paktum Iroda munkája!)



  

Lehetőségek

● Milyen lehetőségek (potenciálok) rejlenek a 
Paktum hálózatban?

● Ötletek?



  

Feladatok meghatározása

Mire van szükség ahhoz, hogy a hálózatosodás 
sikeres legyen?
(A résztvevők a konferencia záró moduljában 
kiscsoportos megbeszélés formájában 
fogalmazzák meg.)



  

Hogyan kell hálózatosodni?

Feladat:
Határozzuk meg az alapvető, szükséges 
feltételeket!
(Kell-e mindenáron hálózatosodni?)



  

A Paktum hálózat kapcsolatai

Kellemes hálózatosodást és sikeres 
együttműködést!


