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ÖKOLÁBNYOM

Fenntarthatóság Rubik-kockával
„Low-carbon” Rubik-kockás projektfejlesztési 

módszer mint a fenntarthatóságot biztosító 
tervezési eszköz                           3. rész

„Layer-by-layer” módszer
Ismert néhány megoldás a Rubik-kocka ki-
rakásához, a legkönnyebb kirakási mód-
szereket elsősorban kezdők alkalmazzák. 
Általános vélemény, hogy a legegyszerűbb 
módszer az összes módszer közül az, mely 
esetben a kocka kirakása sorról sorra törté-
nik, mégpedig az alsó oldalról indulunk a fel-
ső oldal felé. A „layer-by-layer” módszer az, 
amelyet a leggyakrabban alkalmaznak szer-
te a világon. Nagyon fontos és szemléletes 
részeleme a módszertannak, hogy az első ol-
dal kirakása után a kocka továbbépítése csak 
akkor lehetséges, ha az első oldallal együtt 
kirakjuk az első, pontosan illeszkedő sort is. 
A „layer-by-layer” módszer esetében ta-
lálhatjuk meg azt az analógiát a projektfej-
lesztés és a kockakirakás folyamata között, 
amelyet jelen fejlesztési modell is követ. Az 
1., 2., 3., 4., 5., 6. ábrákon követhetjük nyo-
mon a Rubik-kocka „layer-by-layer” mód-
szerrel történő kirakásának folyamatát, va-
lamint magyarázzuk a projektfejlesztéssel 
összefüggésben felmerülő közös elemeket. 
A magyarázatokból és az ábrákból jól láthat-
juk az egyes komponensek közötti kapcsola-
tok és szinergiák jelenlétét, amelyek kiemelt 
jelentőséggel bírnak a projektfejlesztés fo-
lyamatában. 
Minden oldal és minden egyes kocka a pro-
jektfejlesztéshez kapcsolódó elemek, tulaj-
donságok egy-egy elemével harmonizál (1. 
ábra). A megváltozhatatlan és elmozdítha-
tatlan kockaalkotórész a középkocka, amely 
a projektet befolyásoló tulajdonsághalmaz-
ban is a legjellemzőbb, nem megváltoztat-
ható paraméternek kell lennie: az eredeti 

helyéről nem mozdíthatjuk el, a megadott 
feltételeket nem módosíthatjuk. Az élkockák, 
amelyek az első sor kirakásától orientálják a 
kocka és a projekt fejlesztésének folyama-
tát is, mindig kapcsolatban vannak a fi x tu-
lajdonsággal, illetve dominánsan összekötik 
az input és output oldalakat egymással. Az 
élkockák kapcsolatot jelentenek két szín vagy 
két projekttulajdonság között, a tulajdonsá-
gok értelmezése és kezelése két dimenzió-
ban történik rajtuk keresztül (2. ábra).
A második sor kirakása jelenti a rendszerele-
mek összeillesztésének meghatározó első 
fázisát, amelyet egy komplikáltabb harmoni-
zációs folyamat követ a harmadik sor kiraká-
sával, a projektillesztések véglegesítésével 
(3. ábra).
A második, a leginkább strukturális tulajdon-
ságokat befolyásoló sor kirakása után a felső 
vagy top oldalon a sárga kereszt kirakásával 
a stratégiai célokat és a fogyasztói igényeket 
harmonizáljuk. Ebben a lépésben az utolsó 
szín kirakása kezdődik meg, ami megmu-
tatja a helyes utat a projekt befejezéséhez, 
a sikeres kockázáshoz. Ezzel a forgatással 
megtalálhatjuk a megfelelő utat a fogyasztói 
(vagy tulajdonosi) elvárásokhoz a projektfej-
lesztési célok esetében (4. ábra).  
A fogyasztói oldal (sárga oldal) megfelelő il-
lesztése a legfontosabb mozzanat a projekt-
tulajdonságok véglegesítése előtt (5. ábra). 
A fenntarthatósági szempontokat, a projekt 
hasznosságát biztosítja a háromdimenziós sa-
rokkockák illesztése az utolsó színhez. Nagyon 
fontos tényező a kirakás folyamatában, hogy az 
input vagy fehér oldali 3D, azaz háromdimen-
ziós tulajdonságok és a sárga oldali 3D output 
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Hogyan rakjuk ki legkönnyebben, leggyorsabban a Rubik-kockát? Ez az első kérdés, mikor egy ösz-
szekevert kockával találjuk magunkat szembe. Millió megoldás és kombináció létezik, ezért szinte 
lehetetlen ráhibázni a megoldásra, vagy véletlenül kirakni a kockát. Cikkünk harmadik részében a 
„layer-by-layer” módszeren, azaz a sorról sorra történő kirakáson alapuló projektfejlesztési módszer 
lépéseit mutatjuk be.

1. ábra. Az első oldal és az első sor 
– a projektfejlesztés alapjai

2. ábra. Középkocka – a kapcsolatot és 
az együttműködés struktúráját mutatja 

a projektfejlesztés folyamatában. A közép-
kocka egy fi x pont a kockában és egy fi x 
karakter, megváltoztathatatlan feltétel 

a projektfejlesztés folyamatában

3. ábra. Az első és a második sor mutatja 
a harmóniát a színek és a projekt-

komponensek között
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tulajdonságok kapcsolata világos legyen a vég-
legesítés, helyre rakás előtt (6. ábra).
Az input és output oldali igények harmoni-
zációját követően (6. ábra) csak egy feladat 
marad, a 3D sarkok megfelelő helyre forga-
tása, amely alapvetően az összes fogyasz-
tói elvárásnak történő megfeleltetést és 
a fenntarthatósági szempontok végleges 
projektbe illesztését jelenti. A 3D-s optimali-
zálás ugyanakkor biztosítja a projekt eseté-
ben, hogy bármilyen káros társadalmi hatás 
megjelenhessen a projekt megvalósulása 
következtében. 

Következtetések
A „low-carbon Rubik-kockás projektfejlesz-
tés” megfelelő lehetőséget kínál arra, hogy 
az energiaracionalizálási vagy fosszilis/
zöldenergia-cserés projektjeinket a fenn-
tarthatósági elvek fi gyelembevételével, a 
Rubik-kocka kirakásának „layer-by-layer” 
módszere alapján valósíthassuk meg. Ez az 
eljárás alkalmas arra, hogy a projektfejlesz-
tés során az egyes befolyásoló tényezőket 
megfelelő csoportokba rendezzük, a cso-
portokon belül pedig a fi x pontok megadását 
követően két- és háromdimenziós tényező-
kezelést alkalmazzunk a modellezéshez.
A Rubik-kocka-alapú projektfejlesztés ké-
pes eljuttatni a projekteket arra a szintre, 
amelyben a tervezett programok maximá-
lisan megfeleltethetők a fogyasztói és tár-
sadalmi elvárásoknak, a káros irányú, nem 
fenntartható fejlesztési programok teljesen 
kiküszöbölhetők a fejlesztésekből. 

Eredmények
A Rubik-kocka-kirakás „layer-by-layer” mód-
szere megfelelő eljárás arra, hogy különböző 
innovációs projektek esetében a fenntart-
hatósági elveket és a káros fejlesztéseket 
kiküszöbölve, lépésről lépésre követhessük 

az innováció folyamatát, hatásait és kap-
csolatrendszerét teljesen átlátható módon 
szemlélhessük.
A hatoldalú, 3x3-as Rubik-kocka minden ol-
dala és minden kis kockája harmonizál a pro-
jektfejlesztés egy-egy elemével: 
Középkocka – stabil vagy fi x összetevője, 
tulajdonsága a kocka minden oldalának és 

a projektfejlesztés fázisának is. A 3x3-as 
Rubik-kocka esetében 6 középkockát külön-
böztetünk meg, ezek stabil kockák és egyben 
fi x tulajdonságok alapvetően körvonalazzák 
és meghatározzák a projektfejlesztés folya-
matát is.
Élkocka – közvetlen kapcsolatot jelent két 
szín és két tulajdonság között. Az élkockák 
száma a 3x3-as Rubik-kocka esetében 12. 
Az élkockák kétdimenziós tulajdonsághor-
dozást jelentenek, amelynek révén az össze-
tartozó rendszerjellemzők a projekt fejlődé-
se során is együtt határozzák meg az egyes 
tulajdonságok illesztését és a szükséges 
rendszerfeltételeket. 
Sarokkocka – a projektfejlesztés koordi-
nálásnak legfejlettebb eleme, mivel három 
tulajdonságot egyszerre optimalizál a fej-
lesztési folyamat során. Nagyon komplex és 
direkt kapcsolatot jelent a három szín, azaz 
három tényezőcsoport végső illesztési ele-
mei között. A fehér (input) oldali sarokkoc-
kák a stabil, minden szempontot és tényezőt 
mérlegelni tudó elemeit jelentik a projekt-
struktúrának, a sárga (output) oldali kockák 
pedig a fenntarthatóságot, a harmonikus 
erőforrás-felhasználást, a káros fejleszté-
sek kiküszöbölésének szelekcióját valósítják 
meg.

A „low-carbon” vagy fenntartható elveket 
is megvalósító projektfejlesztési eljárás tu-
lajdonképpen paralel protokollnak nevezhe-
tő a Rubik-kocka „layer-by-layer” kirakási 
módszerével. Az oldalak és az egyes színek 
projekttulajdonságokhoz rendelésével el-
érhetjük, hogy egy speciális, fenntartható 
projektfejlesztési folyamatot valósíthassunk 
meg, amelynél a fejlesztés és eljárás spe-
cifi kumát az adja, hogy az egyes tényezők 
vagy tényezőcsoportok mint egy-, két- vagy 
háromdimenziós rendszerelemek vehetők fi -
gyelembe, kezelhetők a fejlesztési program 
során.

4. ábra. A misztikus sárga kereszt kirakása

5. ábra. Stratégiai célok és fogyasztói 
elvárások összehangolása 

a projektfejlesztésben

6. ábra. A stabil kapcsolat megteremtése 
az input (fehér) és az output (sárga) oldalak 

között négy csatornán keresztül valósul 
meg (pl. PS, P, PF)
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Nem pénzügyi jelentések 2014
A DENKSTATT Hungary a GRI (Global Reporting Initiative) kizárólagos 
magyar adatbázispartnereként gyűjti és továbbítja a GRI számára a 
hazai nem pénzügyi jelentéseket, valamint a www.sustainability.hu 
adatbázisát is szerkeszti. 

2014-ben összesen 39 jelentést publikáltak a fenntarthatóság te-
rületén a magyar vállalatok, ebből kettő (CIB Csoport, Telenor Ma-
gyarország Zrt.) már a nemzetközi szinten széles körben elfogadott, 
a fenntarthatósági jelentések írásához használt keretrendszer leg-
újabb, negyedik generációs GRI G4 útmutató alapján készült. 

Az összes jelentésből 4 integrált (azaz üzleti és fenntarthatósági in-
formációkat is tartalmaz; ezek a következők: Alpiq Csepeli Vállalat-
csoport, MOL-csoport, TVK Nyrt., Szerencsejáték Zrt.), 20 CSR/fenn-
tarthatósági jelentés, 15 pedig EMAS környezetvédelmi nyilatkozat. 
A tavaly megjelent CSR/fenntarthatósági jelentések 80%-a a GRI út-
mutatója szerint készült, ezekből 12  „B” szintű, kettő „A” szintű, szin-
tén kettő pedig „G4 core” szintű. A Magyar Telekom, a MOL-csoport, az 
MVM Csoport és az OTP Bank riportját minősítette külső fél.
A Magyarországon 1997 óta megjelent összes nem pénzügyi jelentés 
megtalálható a www.sustainability.hu adatbázisunkban.


