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1. A disszertáció célja 

A harmadik évezred elején új társadalom látszik körvonalazódni, melyre a tudósok más és 

más megnevezést használnak. Toffler harmadik hullámnak, Masuda információs 

társadalomnak, Drucker posztkapitalista érának, Savage tudáskorszaknak, Naisbitt pedig 

tudástársadalomnak nevezi. (Sveiby 2001, 81.) Igaz, a neves szakemberektől származó 

megnevezések még az ezredforduló előtt születtek, de már akkor megérezték, hogy világunk, 

társadalmunk átalakulóban van. A továbbiakban ezt az új típusú társadalmat Naisbitthez 

hasonlóan tudástársadalomnak fogjuk nevezni, mely a 21. században a fejlett nyugati típusú 

társadalmakat hosszú távon jellemezni fogja. Az eddigi iparközpontú világ helyét átveszi a 

tudás központú világ, amit az is igazol, hogy nő a tudásdolgozók száma és csökken az ipari 

alkalmazottaké. Ez a gazdaság nem minden esetben viselkedik a klasszikus közgazdaságtan 

és üzlet törvényei szerint, a tudás rendkívül fontos versenytényezővé, kritikus erőforrássá 

vált: a tudástőke egyre több helyen sokkal többet számít, mint a materiális tőkeelemek. 

Vállalataink az új évezred elején fokozott kihívásokkal szembesülnek, gyakorlatilag a 

világpiac összes szereplőjével versenyzünk..    

Robert Fogel Nobel-díjas amerikai közgazdász szerint manapság egyre inkább a szellemi 

termelés veszi át a terepet, miközben a közgazdaságtudomány legfontosabb felismeréseinek 

jelentős része túlnyomórészt manufaktúrákra, azaz a fizikai termelésre vonatkozik. Fogel 

kritikája óta sok új szakkifejezés honosodott meg hazánkban, melyek azt jelzik, a tanulás és a 

tudás egyre inkább bevonul a szakmai köztudatba.  

Néhány ezek közül: 

- Tudás-intenzív szervezetek, mint újszerű vezetési és szervezési filozófiát igénylő 

vállalatok. 

- A szervezeti tanulás, mint a szervezeti változási folyamatok újszerű megközelítési 

módja. Garvin1szerint a tanulószervezet olyan képességekkel rendelkezik, amely az új 

tudás, ismeretek és képességek megszerzéséhez és alkalmazásához szükséges magatartását 

folyamatosan az igények szerint tudja változtatni. Anderson2 úgy véli, hogy stratégiai 

szempontból a tanuló szervezet különösen azért  fontos, mert megteremti a lehetőséget, a 

kreatív alapot a változási stratégia számára. Ez a koncepció homlokegyenest szemben áll a 

status quót mindenáron fenntartani akarók szűk látókörű szervezetelméletével.3 Baldwin, 

                                                 
1  Garvin, D. A. : (1973) Building a Learning Organization, Harvard Business Review, July-August pp 
 78-91 
2  Anderson, C. Values-Based Management, Academy of Management Executive, No 4 pp. 25-46 
3  Poór József: (2005) A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái Akadémiai Kiadó, Budapest 202-  
   203.oldal 
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Danielson és Wiggenhorn szerint a „dinamikusan változó, egyre globalizálódó és 

technicizálódó környezetben a szervezeti megújulás egyértelműen a tanulási 

képességektől függ.”4 

-  A szervezetek tudás alapú felfogása, mint egy olyan elméleti megközelítés, ami 

újszerű válaszokat ad a szervezetelmélet problémakörére (szervezetek célja, sajátosságai, 

piaca, egyén és szervezet kapcsolata, szervezetek közötti viszony).  

  

Nonaka és Takeuchi szerint „a tudás – szemben az információval- a hitekről és 

állásfoglalásokról szól. A tudás szervező, kiválasztó, ítélkező ereje legalább annyira fakad 

hitekből és értékekből, mint amennyire információk és logika eredménye.   

 

Sveiby az emberi tudás fogalmához párosítja a kompetenciát is, melyet 5, egymástól 

kölcsönösen függő összetevőre bont: 

-explicit tudás, (a tények ismeretét foglalja magában, főként információkon keresztül 

sajátítjuk el, gyakran formális oktatás keretében). 

-jártasság, (skill) a “hogyan” ismeretének művészete, mely a gyakorlat folyamán 

sajátítható el; 

-tapasztalat, mely a múlt hibáin és sikerein való töprengés során keletkezik; 

-értékítéletek, melyek segítenek a helyes út megtalálásában; észleletek arról, amit az 

egyén helyesnek hisz. Tudatos és tudat alatti szűrőként működnek az egyén 

megismerési folyamatában. 

-társadalmi közeg, mely az egyének közötti kapcsolatokból épül fel, a hagyományon 

keresztül közvetített környezetben és kultúrában. 

Kutatásom szempontjából a munkáltatók által elvárt és hiányolt kompetenciáknak fontos 

szerepük volt.  

 

A tudás nem statikus, állandó mozgásban van, de létezik egy kötelező alapszintje. A diákok 

számára is fontos a tudás stabil magjának elsajátítása, ami szilárd alapot jelenthet a 

későbbiekben. A mélyinterjúk során a megkérdezettek az egyik legfontosabb tényezőként a 

gyakorlatban használható tudást jelölték meg.  

Láttuk, hogy a személyes tudás fejlődése nem egyszerű folyamat, s hogy a tacit tudásnak 

milyen jelentősége van a versenyképességben is, de azzal is szembesültünk, hogy nem 

                                                 
4  Baldwin-Danielson-Wiggenhorn:[1997] The Evolution of Learning Strategies in Organizations: From   
   Employee Developement to Business Redefinition, Academy of Management Executive oo. 47-57 
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könnyen formalizálható és kommunikálható. Ebből következik, hogy egyéni tudásból 

nehezen lesz közösségi tudás. Pedig a Nonaka-Takeuchi szerzőpáros által idézett James Brian 

Quinn ismert megállapítása szerint „azok a szellemi javak (a technikai know-how, a termék 

tervezése, a marketing, a fogyasztói elvárások megértése, a személyes kreativitás és az 

innováció), amelyek a termékek és szolgáltatások értékét növelik, mind tudásalapúak . 

 

Bencsik Andreát idézve „a tanuló szervezetek jelentik azt az alappillért, amely első számú 

feltétele a tudásgazdaság keretei között tevékenykedő, tudásalapú szervezetek versenyképes 

működésének. A szervezeti tanulás az egyéni tanuláson alapul, az egyéni tanulási hajlandóság 

pedig a dolgozói elégedettséggel szorosan összefügg. Mindezek továbbfejlődését jelenti – 

mint a szervezeti tanulás elméletének és perspektívájának gyakorlati megvalósítása- a 

tudásmenedzsment elveinek alkalmazása a cégvezetői munkában.” 

 
A szervezeti tanulás: 

a) növeli a szervezet stratégiai célmegvalósító képességét (adott szervezeti célok 

elérésének képességét), 

b) fokozza a szervezet stratégiai alkalmazkodóképességét (a stratégiai 

célrendszer megváltoztatásának lehetőségét), és 

c) az emberi erőforrásra, mint stratégiai tényezőre építve biztosítja a tartós 

stratégiai versenyelőnyt. (Bakacsi) 

 „A szervezetek rákényszerülnek majd arra, hogy tanuljanak, változzanak, és állandóan 

újraalkossák önmagukat…, ugyanúgy lesznek ezzel az egyének is.” (Kotter) Ez mind 

magával hozza az élethosszig tartó tanulás fogalmát.  

A kutatás nem csak az egyéni, hanem a szervezeti tanulásra fókuszált, illetve arra, hogy a 

szervezetben kialakult kultúra mennyiben segíti vagy gátolja a tudásátadást. 

 

Életemből több évtizedet aktív gazdasági vezetőként eltöltve mindenkor a vállalat 

eredményes működése állt gondolkodásom és cselekedeteim középpontjában. Talán meg nem 

fogalmaztam, de már akkor is hittem, hogy az egyén, valamint az egyének által alkotott 

közösség, a csapat, a kollektíva együttes tudása a meghatározó. Ma is büszke vagyok arra, 

hogy az általam vezetett Gardénia Csipkefüggönygyár vezető gárdája nagyon ütőképes 

csapatot alkotott, akik közül számosan a későbbiekben vállalkozóként, vállalatvezetőként, 

saját bevallásuk szerint a korábbi tapasztalatokat, tudást is hasznosítva nagyon jól megállták a 

helyüket, amint azt a velük készített esettanulmányok is bizonyítják. Egyetemi oktatóként, 



Polyák Zoltánné                               Tudásmenedzsment  és  szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok 
sikerfaktora 

  

 6 

kutatási témát keresve is a vállalatvezetés sikere, ennek feltételei álltak érdeklődésem 

középpontjában. Ennek a sikernek egyik meghatározó tényezője hitem szerint a vállalati 

szervezeti tudás azonosítása, kezelése, az új tudás bevitele a szervezetbe, a belső és külső 

tanulás, a szervezetben meglévő tudás új módon való hasznosítása. A Széchenyi Egyetem 

Marketing és Menedzsment Tanszékén folyó kutatásokba bekapcsolódva kezdtem 

foglalkozni a tudásmenedzsment, a tudásátadás, a szervezeti tanulás kérdéseivel.  

A szervezeti versenyképesség megőrzése érdekében a vezető menedzsereknek kiemelkedő 

jelentőséggel kell kezelniük annak tudatosítását, hogy cégük/intézményük sikerét csak akkor 

tudják biztosítani, ha elsajátítják a „lifelong learning” szemléletet saját magukra, 

szervezetükre és az abban tevékenykedő emberi erőforrásra érvényes módon.55 Fejleszteniük 

kell mindhárom, a munkájukban döntő szerepet játszó készségüket: szakmai,  koncepcionális 

és a humán eszköztárukat. A szakmai ismeretek fejlesztése, a koncepcióalkotás képességének 

és eszköztárának elsajátítása a könnyebben megoldható feladat, a legnagyobb nehézséget az 

emberek magatartásának, beállítódásának befolyásolása, megváltoztatása jelenti. 66  

A tudásközpontú világ erőforrása a többi erőforrással ellentétben kimeríthetetlen, ráadásul a 

megosztással, felhasználással még növekszik is. Egyre gyorsabban változó és jelenleg 

gazdasági válsággal küzdő világunkban egyetlen szervezet sem engedheti meg, hogy ne 

foglalkozzon a tudás megszerzésével, megosztásával és hatékony alkalmazásával, vagyis a 

tudásmenedzsmenttel, mivel ennek elhanyagolása, figyelmen kívül hagyása a cég 

kudarcához, esetleg megszűnéséhez vezethet. A jóléti és iparilag fejlett államok viszonyai 

között a 80-as években alakultak meg az első ún. tudásparkok, amelyek sikeres működése 

hívta fel a figyelmet a szellemi tőke nagy értékteremtő potenciáljára. Az akkor beindult 

tudásipar által kerültek előtérbe a tudással való ésszerű gazdálkodás törvényszerűségei. A 

Davosi Világgazdasági Fórum felmérése -„The Nations CEOs LOOK to the Future”- szerint: 

a vállalatvezetőket a globalizáció növekedése után a leginkább a tudásmenedzsment javítása 

érdekli. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy az új követelményeknek hogyan tudnak megfelelni mai 

magyar gazdálkodó szervezeteink, és az új elvárások teljesítése tekintetében mennyire része 

mindennapi életüknek a tudás megteremtése, a tudás megosztása, általában a tudás 

menedzselése, és mennyiben segítik a vállalatok az egyéni és szervezeti tanulást. A 

                                                 
5 Bencsik Andrea:  [2007]:A jó pap és az üzleti stratégia Tudástőke Konferenciák  1. sz. hírlevél 2. cikk 
6  Dr. Gyökér Irén: Menedzsment Kg oktatási segédanyag 
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célcsoportként választott kis- és középvállalati kört elsősorban azért  vizsgáltam, mert 

esetükben különleges jelentőséggel bír, miként javíthatják pozíciójukat a tudás segítségével, 

és miként képesek ezáltal szellemi tőkéjüket növelni. Az Európai Unió a Lisszaboni Program 

végrehajtásáról kiadott közleményében a következőképpen fogalmaz: „Ha Európa meg 

kívánja őrizni társadalmi modelljét, akkor nagyobb ütemű gazdasági növekedésre, több új 

vállalatra, a vállalkozók részéről az innováció terén fokozottabb befektetési kedvre, és még 

több magas növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásra van szüksége.” 

22..    AA  kkuuttaattááss  eellőőzzmméénnyyeeii       

A disszertációban bemutatandó kutatást a Széchenyi István Egyetem Marketing és 

Menedzsment Tanszékén három kutatás előzte meg részben hasonló témakörben, azonban 

lényegesen eltérő fókuszponttal. A legelső kutatás Dr. Rab Károly és Dr. Szabó József 

nevéhez köthető „Sikerkutatás” volt, mely a helyi beágyazottságú sikeresnek tartott kis- és 

középvállalkozásokat vizsgálta mélyinterjúk segítségével. A kutatók célja az volt, hogy  

felfedjék, mely tényezők hatnak a vállalkozások sikeresélyeire. A mélyinterjúk során 

bebizonyosodott, hogy a vezető meghatározó szereppel bír a vállalatok életében, és a tanulási 

képesség is szorosan összefügg a sikerességgel. Dr. Papp Ilona kutatásában szintén a kis- és 

középvállalkozásokra fókuszált, azonban ekkor a fókuszpontban a tudástőke, mint 

legfontosabb sikerforrás állt. A kutatás bizonyította, hogy a kis- és középvállalkozások 

életében a tudásnak és tudástőkének stratégiai szerepe van, és létezik a magyar 

vállalkozásoknak egy olyan köre, akik a magyar „Szilícium Völgyet” alkotják, vagyis olyan 

vállalkozások, melyek döntően tudástőkéjükre támaszkodnak működésük során. A harmadik 

kutatás Lőre Vendel nevéhez köthető, aki a kis- és középvállalkozásokat nem csupán 

tudástőkéjük szempontjából, hanem a tudásmenedzsment szempontjából is vizsgálta. A 

vizsgálat során bebizonyosodott, hogy léteznek Magyarországon olyan kis- és 

középvállalatok, amelyek a tudástőkéjüket aktív módon menedzselik, és ezzel gazdasági 

sikereket is elérhetnek. Jelen kutatás tekinthető ezen vizsgálatok folytatásának is, ahol a 

legfontosabb fókuszpontot a tudásmenedzsment és a tudásmenedzsmentet támogató 

szervezeti kultúra jelenti. 

3. A kutatás céljai 

Saját vezetői, illetve szervezetkutatási tapasztalatom alapján a tudásmenedzsment 

legfontosabb és döntő aspektusa az emberi oldal. A szakirodalmi források is megerősítik, 
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hogy a tudásmenedzsmentet kétségtelenül segíthetik a technikai, informatikai feltételek, de 

annak sikerességét az ember adja. A tudás oly mértékben és olyannyira elválaszthatatlanul 

kötődik az emberhez, hogy a szervezeti kultúra, a vezetési stílus, a kompetenciák és attitűdök 

döntően befolyásolják. Számtalan sikeres és sikertelen vállalati példa mutatja, hogy a 

szervezeti változásokat, a rendszereket az emberek építik, és az eredményességet a humán 

oldal határozza meg. Figyelmem a tudásmenedzsmenten belül ennek az alapvető 

tapasztalatnak a birtokában fordult a tudásmenedzsment kulturális és vezetési stílusban 

meglevő különbségei felé. 

A tudásmenedzsmentet gyakran kizárólag a nagy szervezetek kapcsán említik. Való igaz, 

hogy a tudásmenedzsment bölcsői a leginnovatívabb nagyvállalatok voltak, de saját 

tapasztalatom alapján kijelenthetem, hogy a kis- és középvállalatok anélkül folytattak az 

elmúlt években tudásmenedzsment tevékenységet, hogy ennek akárcsak tudatában lettek 

volna. Itt természetesen nem arról van szó, hogy ezek a vállalatok tudásstratégiával, 

tudásvezetőkkel rendelkeznének, csupán arról, hogy ösztönösen – saját fennmaradásuk 

érdekében - kifejlesztettek olyan tudáskezelési, és -fejlesztési módszereket, melyek segítették 

őket a versenyképesség fenntartásában. Ezek az ösztönös tanulási formák magukba 

foglalhatnak speciális tudástárházakat, a belső tudásmegosztás rendszerét, szervezeti 

kulturális elemeket, vezetői hozzáállást, vagy bármilyen más tényezőket. A dolgozatban erre 

is adtam példákat a magyar vállalatokkal lefolytatott mélyinterjúk alapján. 

 
Az alkalmazott módszereket ezek a cégek nem nevezik tudásmenedzsmentnek, az egyes 

elemek nem alkotnak náluk egységes rendszert, de mégis markánsan megjelennek 

tevékenységükben és felfogásukban a tudásmenedzsment elemei.  

 

A disszertáció hátterét képező primer kutatás fókuszpontját a „puha” szervezeti tényezők 

vizsgálata alkotta, mivel a szakirodalom és a szerző megítélése szerint a kis- és 

középvállalati szektorban ezeknek a tényezőknek van a legfontosabb szerepük. A „puha” 

tényezők a számos tudásmenedzsmentet befolyásoló elem közül a kulturális elemeket és a 

vezetési stílus faktorait tartalmazzák Ezeket a faktorokat két ország kis- és középvállalati 

mintáján volt alkalmam összehasonlítani: egyrészt a magyarországi for-profit vállalatok 

tudással és tanulással összefüggő szervezeti kulturális, vezetési, illetve stratégiai jellemzőit, 

másrészt a szlovák vállalatok hasonló adatait használtam fel a kutatásomban. A két országra 

kiterjedő kérdőíves adatfelvétel a szervezeti kulturális tényezők mélyebb feltárására is 

lehetőséget adott. A dolgozatban elsősorban a felmérés összehasonlító jellege került 
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kiemelésre, és azokat az eredményeket mutatom be, melyek között lényeges eltérés 

mutatkozik a két ország tekintetében. (Jogosan merül fel az igény, hogy az összehasonlítást 

fejlettebb országok, például Ausztria vállalataival is elvégezhetnénk, azonban erre sem a 

rendelkezésre álló idő, sem az anyagi források nem voltak elégségesek.)   

 

A kérdőíves vizsgálat úgy épült fel, hogy a kulturális elemeket három különböző szinten 

lehessen vizsgálni. Az első szint a makrogazdasági szint, ahol a nemzeti kulturális elemek 

sajátosságai álltak a vizsgálódás középpontjában a két szomszédos ország: Szlovákia és 

Magyarország tekintetében. A kutatás itt arra a kérdésre kereste a választ, hogy különbözik- e 

egymástól a magyar és a szlovák kis- és középvállalkozások tudásigényessége, illetve 

tudásmenedzsment gyakorlata. Vizsgáltam ezen kívül a tudást támogató szervezeti kulturális 

faktorok eltérését a két országban. 

A második szint, a mezoszint, mely a szervezetek tulajdonságainak befolyásoló szerepét 

hivatott vizsgálni. A tudásmenedzsment szakirodalma hangsúlyosan erre a területre fókuszál, 

melyben a szervezeti jellemzők hatását elemzi. A harmadik szint, az egyéni szint, mely a 

humán erőforrás szintjét foglalja magában. Ezen a szinten a kutatás a humán erőforrás 

kompetenciáit és a tudásmenedzsment kapcsolatát vizsgálta. 

 

A szakirodalom az általam használt három szint közül szinte minden esetben egyetlen szint 

kapcsolatrendszerét használja. Az általam felvázolt modell azért tekinthető újszerűnek, mivel 

egyetlen kutatásba képes integrálni az országok egyes makrogazdasági, makrokulturális 

tényezőit, egyes vállalati jellemzők hatását és bizonyos, mikroszinten jellemző hatások 

eredőit. Mindhárom szinten a kulturális jellemzők jelentik a modell kiinduló pontját, mivel 

ezek határozzák meg döntő mértékben a kis- és középvállalatok tudásmenedzsment 

gyakorlatát. Itt nemcsak arról van szó, hogy a kulturális elemek befolyásolják a 

tudásmenedzsmentet, mint ahogy a kutatások zöme erre rámutat, hanem arról, hogy a kis- és 

középvállalkozásokat jellemző belső tudásteremtés- tudásátadás és tudásintegráció erősségét 

egyértelműen a kulturális elemek determinálják. 

 

4. A kutatás módszertana 

Kutatási munkámat széles módszertani bázisra alapoztam, melynek során primer és 

szekunder kutatási technikákat egyaránt felhasználtam.  

A téma elméleti hátterének és összefüggéseinek feltárását a széleskörű nemzetközi és hazai 

szakirodalom összegyűjtésével és feldolgozásával végeztem el. Ennek során 
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multidiszciplináris közelítéssel a vállalati gazdaságtan, menedzsment főként szervezési és 

vezetési kérdései, (tudásbarát szervezeti kultúrák, szervezeti tanulás, team- és csoportmunka) 

a humán erőforrás menedzsment, ezen belül kiemelten a tudásgondozás módja, a tudásátadást 

segítő felfogások, a tudásátadás módjai kerültek feltárásra. A kompetenciák kérdése 

helyenként szociológiai és pszichológiai vonatkozásokkal is bír. Néhány megközelítésben a 

tudás tárolásának számítástechnikai megoldásai is előtérbe kerültek, bár ez nem képezi a 

dolgozat központi kérdését. Munkámhoz különböző kutatóintézetek kutatási jelentéseit is 

felhasználtam, melyek közül kiemelendőek a KSH, a KPMG, az EUROSTAT a 

Világgazdasági Fórum és az Európai Bizottság anyagai.  

A primer kutatás  követő jellegű volt, ebből fakadóan széleskörű tapasztalat és sok számszerű 

eredmény, kapaszkodó állt rendelkezésre a kutatás megkezdése előtt. A kérdésfelvetésnek és 

a kutatásokkal szemben támasztott standardoknak megfelelően a kutatás alapmetodikájaként 

a kérdőíves adatgyűjtési módszer került kiválasztásra. Egyúttal nem volt szükség a szokásos 

metodikai lépésekre, azaz a megelőző kvalitatív vizsgálattól el tudtam tekinteni.  

 

A korábbi tapasztalatok lehetővé tették a rendkívül fókuszált kérdésfelvetést, melyből 

fakadóan lehetővé vált a kérdések szűkítése, és a kérdőív terjedelmének redukálása, amely 

megítélésem szerint az önkitöltős kérdőívek esetén döntő szempont, egyrészt a nem-

válaszolási arány csökkentése, másrészt pedig a konzisztens és őszinte válaszok kinyerése 

céljából.  

A kérdőívhez társult egy kísérőlevél, mely a kitöltetést volt hivatott megkönnyíteni, illetve 

információt adott a kutatás céljairól. A felmérésben használt kérdőív fedőlapja tartalmazta a 

vállalkozás alapadatait, melyet a feldolgozás során elválasztottunk az érdemi válaszoktól, 

megőrizve a kitöltő vállalkozások anonimitását.  

A kérdőív tartalmi része négyfele tagolódott:  

 - az első rész szervezeti kultúrára és vezetési stílusra vonatkozó kérdésekre 

 - a második a tanulásra, tudásmenedzsmentre vonatkozó kérdésekre 

 - a harmadik rész a vállalkozás által elvárt kompetenciákra,  

 - míg a negyedik rész a felsőoktatás és a kitöltő cég kapcsolatára kérdezett rá. 

A kérdőív kérdéseinek nagy része zárt kérdés volt, ezen belül ötfokozatú Likert- és 

szemantikus differenciálskálákat alkalmaztam. Tekintettel a vizsgált vállalkozások heterogén 

iparági és méretbeli jellemzőire, lehetőségeimhez mérten a legegyszerűbben fogalmaztam 

meg a kérdéseket, és a kérdőív strukturálásával is segítettem a kérdőív- kitöltők munkáját. 

Egyszerű struktúrát alkalmaztam a kérdéseknél, a szubjektív elemeknél egységesen 5 
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fokozatú Likert skálát, illetve 4 és 5 fokozatú minősítő skálát használtam a könnyebb 

áttekinthetőség érdekében. 

A Likert- skálákkal, illetve minősítő skálákkal operacionalizált változókat intervallum mérési 

szintű változóknak tekintettem. Az itemek magas mérési szintű változókként történő kezelése 

elfogadott a magatartási menedzsment kutatásokban, és emellett az elemzések változatosabb 

statisztikai lehetőségeket is kínálnak a komplex összefüggésrendszer felderítésére.  A 

kompetenciák kapcsán nyitott kérdéseket is alkalmaztam a leggyakoribb hiányosságok 

felderítése céljából. 

A kérdőív két nyelven készült el: magyarul, illetve szlovákul. A kérdőív mintája 

megtekinthető a disszertáció mellékletei között. (lásd 1. számú melléklet) 

Mivel a kérdőívek szerkezete azonos volt mindkét ország tekintetében, ezért az adatokat 

egyetlen adatbázisban rögzítettem, jelentősen növelve ezzel az elemzésben a mozgásteret. 

Az elemzés során a statisztikai vizsgálatokhoz az SPSS programcsomag 16.0-ás változatát 

használtam fel. Módszertan tekintetében egy, illetve többváltozós elemzési technikákat 

alkalmaztam. 

4.1.  A kérdőíves minta jellemzői 

A disszertáció hipotézisrendszerének gerincét a kérdőíves adatbázis elemzése adta. A 

mintavétel módszere iparág szerinti diszproporcionális rétegzés volt, ahol a rétegképző 

ismérv az iparág volt. Az iparági besoroláshoz a KSH ágazatait használtam fel, azonban 

egyes esetekben a statisztikai ágazatokat összevontam, a kis elemszámú csoportokra 

tekintettel. Az adattisztítás során jelentős számban fordultak elő olyan kérdőívek, melyek 

nem tartalmazták a vállalatok minimálisan elvárt alapadatait, vagyis az alkalmazotti 

létszámot és az iparágat. Ezeket a kérdőíveket nem vittük fel az adatbázisba, mivel nem 

kontrollálható módon torzította volna az elemzést.  

1.sz Táblázat: A minta elemeinek megoszlása 

Magyarország  Szlovákia 

508 Vállalatok 
száma 

238 

Súlyozatlan 
arány (%) 

Súlyozott 
arány (%) 

Branch of 
industry 

Súlyozatlan 
arány (%) 

Súlyozott 
arány (%) 

4,5 3,4 Mezőgazdaság, 

vadgazdálkodás, 

halászat (A+B) 

8,6 4,2 

13,1 10,0 Építőipar (F) 10,4 7,0 

11,2 8,8 Feldolgozóipar (C+D) 19,4 11,9 

27,5 21,8 Kereskedelem (G) 27,5 35,2 
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8,6 4,6 Vendéglátás (H) 4,5 3,4 

5,4 5,0 Szállítás, logisztika (I) 7,2 6,9 

7,9 31,7 Gazdasági tanácsadás, 

ingatlan szolgáltatás 

(J+K) 

8,6 26,0 

2,2 3,6 Oktatás (M) 0,5 0,6 

1,1 3,6 Egészségügy és 

szociális ellátás (N) 

1,8 2,8 

18,5 7,6 Egyéb 

szolgáltatás(O) 

11,7 2,0 

1990 előtt: 

12,9% 

1990-’95: 

29,9% 

1990 előtt: 

4,0% 

1990-’95: 

37,9% 

1996-’05: 

47,6% 

2005 után: 

9,7% 

Vállalkozások 

alapítása 
1996-’05: 

47,0% 

2005 után: 

11,1% 

Mikrovállalkozás: 56,2% Mikrovállalkozás: 51,2% 

Kisvállalkozás: 28,9% Kisvállalkozás: 28,1% 

Középvállalkozás: 11,0% Középvállalkozás: 18,4% 

Nagyvállalat: 3,9% 

Vállalati 

méretkategória 

Nagyvállalat: 2% 

  Forrás: saját szerkesztés 

A hibásan kitöltött kérdőívek szűrése után 508 magyar és 238 szlovák vállalat adata 

alkotta az adatbázist. Habár a minta elemszáma meglehetősen magas, a 

diszproporcionális rétegzés miatt szükség volt a minta iparági súlyozására. Az 1.sz. 

táblázat tartalmazza a  minta legfontosabb alapjellemzőit, illetve az alkalmazott 

súlyozás mértékét. 

A súlyozás során kétféle súlyfaktorokkal dolgoztam: kiindulási helyzetben mind 

Szlovákia, mind pedig Magyarország esetében korrigáltam a súlyok segítségével az 

iparági szerkezetet a valós iparági struktúrának megfelelően. 

Magyarország

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

Szlovákia

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

 

A fenti ábra szerinti méretkategória-megoszlást mutató mintát az elemzés második felében 

úgy korrigáltam ipari szerkezet tekintetében, hogy mind Szlovákia, mind pedig 

Magyarország tekintetében a magyar iparági szerkezet arányai jelenjenek meg. Ezzel a 
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módszerrel kiszűrhető volt az eredményekből az iparági struktúra eltéréséből fakadó torzítás, 

és az ezután megmaradt különbségek egyértelműen két tényezőre vezethetőek vissza: 

egyrészt a két vizsgált ország közötti gazdaságpolitikai, üzleti klímabeli különbségekre, 

másrészt a mikroszereplők kulturális, üzletviteli, szociológiai és egyéb sajátosságaira. 

A kutatás egyik fókuszpontját a felsőoktatás és a kis-és középvállalati szféra kapcsolata 

alkotta. Egyrészt megvizsgáltam a kis- és középvállalati szektor munkaerő keresleti oldalát. 

Ebben a részben elsősorban a vállalatok diplomás munkavállalókkal szemben megnyilvánuló 

elvárásait elemeztem. Mivel a minta összetétele lehetővé tette, hogy a magyar és szlovák 

válaszokat összehasonlítsam, ezért elvégeztem ezt az elemzést is a korábban bemutatott 

statisztikai módszerek segítségével, felhasználva a magyar gazdaságszerkezetnek megfelelő 

súlyokat.  

 

A kérdőíves elemzés lezárását követően az eredmények árnyalása céljából posztkvalitatív 

vizsgálatot végeztem el, amely 10 magyar tulajdonú vállalattal készített mélyinterjút foglalt 

magában. (ezeket a disszertációhoz mellékletként csatoltam) Az interjúkból levont 

következtetések árnyalták a kérdőíves adatbázisból nyert következtetéseket, és számos 

utólagos felismeréssel gazdagították a kutatás eredményeit.  

Mivel a tudásmenedzsment, mint tudatos gyakorlat fiatal, kevés igazán sikeres magyar 

gyakorlati modell található. A mélyinterjúkhoz mindenesetre olyan, tisztán magyar 

tulajdonban álló, (egy kivétellel) Nyugat-Dunántúlon található vállalatokat választottam, 

amelyek gazdasági eredményeik, növekedésük alapján már bizonyítottak, sikeresek, 

társadalmilag elismertek. A kiválasztott vállalatok méretük szerint nem a mikro, inkább a kis- 

és középvállalat kategóriába tartoznak.  

A primer kutatáshoz kapcsolódva a mélyinterjúk során azt mértem fel, hogy ezek a 

vállalatok: 

  - mit tekintenek tudásnak,  

  - van- e deklarált tudásmenedzsment stratégiájuk 

  - milyen a vállalat légköre, mennyiben segíti a tudás átadását,  

  - milyen a vezetők és munkatársaik képzettsége, milyen képességeket, 

kompetenciákat     várnak el diplomás munkatársaiktól, illetve melyeket hiányolják  

  - a vállalat légköre mennyiben segíti/gátolja a tanulást 

  - a tudásmenedzsment elemei közül melyik lelhető fel náluk 

  - hogyan tanulnak, (belső és külső tanulás), vagyis megpróbáltam azt kideríteni, hogy 

   elért sikereikben mekkora szerepe van a tudás kezelésének, a tudásmenedzsmentnek. 
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55..  KK uuttaattáássii   aallaappmmooddeell ll         

1. sz. ábra: A kutatási alapmodell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: saját szerkesztés 
A tanuló szervezetek képesek kívülről gyorsan és szelektíven információt felvenni és azt cég-

specifikussá átdolgozni. Ahogyan ez történik, a mindenkori szervezeti kultúra függvénye. Itt 

felmerül a menedzsment, a személyi állomány és a technika összefonódása, melyeket nem 

szabad egymástól függetlenül figyelembe venni. Amint annak jelentőségét az elméleti 

alapoknál is láthatjuk, a szervezeti tanulás tekintetében meghatározó jelentőségű a tanulást 

segítő szervezeti kultúra és vezetési stílus. Ennek legfontosabb elemei közül elsősorban a 

bizalomra, a felelősségvállaláson alapuló közös együttműködésre,  a nyitott légkörre és a 

konstruktív problémamegoldás jellemzőire, valamint a tanulás vezetés általi támogatottságára 

vonatkozó kérdések kerültek a kérdőívbe. Kontrollként a hierarchikus főnök-beosztott 

kapcsolatra, a munkakörök szabályozottságára vonatkozó kérdéseket is feltettünk a 

kérdőívben. A bizalom, a nyílt kommunikáció, és a gyors tanulás, mint a tudásátadást 

Makro szint 

Tudással kapcsolatos szervezeti 
kulturális elemek  

Sikeresélyek Tudással kapcsolatos vezetési 
kultúra elemei 

 

Tudásmenedzsment gyakorlat  
 

Mezo szint 

Vállalati méret  
 

Sikeresélyek Szervezeti kultúra  
 

Tudás szerepe a vállalati 
működésben 

 

Vállalatok közötti különbségek 

TM 

Mikro szint Kompetenciák  
 

Sikeresélyek 

Egyén szintje 

TM 

Országok közötti kulturális t őről fakadó különbségek 
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megkönnyítő tényezők is kiemelt szerepet kapnak. A tanulást segítő vezetési jellemzők közé 

került a felső vezetés támogatása, a gyakori csapatmunka, és a tanulás elfogadottsága a 

vállalatnál. A vállalatnál érvényesülő légkör meghatározza a munkavállalók motiváltságát,  

lehetővé teszi, vagy gátolja a szoros emberi kapcsolatok kialakulását, továbbá a munkatársak 

közötti spontán együttműködést.  

 
A kérdőív tanulásra vonatkozó kérdései között a tanulás belső és külső elemeire, 

gyakoriságára, az alkalmazott egyéni vagy kollektív tanulási módszerre, és az alkalmazottak 

tudásmegosztási hajlandóságára voltunk kíváncsiak. Nagy jelentőséggel bír, hogy a vállalat 

anyagilag is támogatja-e alkalmazottai tanulási szándékát, illetve, hogy a vállalatnál 

megtalálhatóak-e szervezett jelleggel a belső és/vagy külső képzési formák. A rendszeres 

team-munka és a csoportos alkotó technikák alkalmazása az egyik legkiválóbb módja annak, 

hogy a tacit tudás a munkatársak között átadásra kerüljön.  

 

A tanulás megítélése szempontjából jelentős lehet a tanulás rendszeressége, a tanulásra 

fordított idő hossza, és az is, hogy valamilyen módon mérik-e a vállalatnál a tanulás 

hatékonyságát.  

Az egyén szintjén érvényesülő alapvető, meghatározó jellemzők, kompetenciák közül, 

amelyek okozati kapcsolatban állhatnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy 

kiváló teljesítménnyel, 16 tulajdonságot emeltünk ki a kérdőívbe. A kiválasztás során  

figyelembe vettem, hogy a humántőke legfontosabb elemei közül a mélyinterjúk során 

kivétel nélkül minden vállalat az alkalmazottak használható szakmai tudásának és szakmai 

tapasztalatának jelentőségét hangsúlyozta. Külön kiemelt figyelmet kapott a tudáselemek 

közül minden korábbi elemzésben a nyelvismeret, valamint a számítástechnikai ismeretek 

jelentősége. Az egyéni kompetenciák közül a tartós munkakapcsolatok kialakulását segítheti 

a megbízhatóság, a lojalitás, és az alkalmazkodóképesség. A tudásátadást segíti a teamekben 

történő munkavégzés, e tekintetben a csoportmunkára való alkalmasságnak lehet kiemelt 

szerepe. Új tudás keletkezése tekintetében a kreativitásnak, az önállóságnak és a 

problémamegoldó képességnek lehet nagy szerepe.  

  

 66..  AA  kkuuttaattááss  hhiippoottéézziisseeii   

A hipotézisek fókuszpontját a szervezeti kulturális és vezetési stílus változói jelentik. A 

makroszint a szlovák és a magyar vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti kulturális 
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jellemzőit vizsgálja több aspektusból. Ez a megközelítés ráirányítja a figyelmet arra, hogy a 

tudásmenedzsment milyen jelentősen be van ágyazva a nemzeti kulturális sajátosságok közé.  

A hipotézisek rendszerét – melyek a kutatási alapmodellt fedik le- a 2. sz. ábra mutatja: 

 

Disszertációmban a tudásmenedzsment elemei közül a „puha” szervezeti tényezőket 

vizsgálom, mivel a kis- és középvállalati szektorban tapasztalatom szerint ezeknek 

tényezőknek van a legfontosabb szerepük. A „puha” tényezők a kulturális elemeket és a 

vezetési stílus faktorait tartalmazzák. A kérdőíves vizsgálatot úgy építettem fel, hogy a 

kulturális elemeket három különböző szinten vizsgáltam. Az első szint a makrogazdasági 

szint, ahol a nemzeti kulturális elemek sajátosságait vizsgáltam meg két szomszédos ország 

vonatkozásában: Szlovákia és Magyarország tekintetében. Itt arra a kérdésre kerestem a 

választ, hogy különbözik- e egymástól a magyar és a szlovák kis- és középvállalkozások 

tudásigényessége, illetve tudásmenedzsment gyakorlata. Vizsgáltam ezenkívül a tudást 

támogató szervezeti kulturális faktorok eltérését a két országban.  

 

A második szint, a hipotézisek mezoszintje, magukra a szervezetekre fókuszál, mely a 

szervezetek tulajdonságainak vállalati tanulást és tudásmenedzsmentet befolyásoló szerepét 

hivatott vizsgálni. A tudásmenedzsment szakirodalma hangsúlyosan erre a területre fókuszál, 

melyben a szervezeti jellemzők hatását elemzi. A harmadik szint, a humán erőforrás szintje 

pedig az egyéni munkavállalókra, és az őket érintő kompetenciákra összpontosít, és azt 

vizsgálja, hogy van-e kapcsolat a szervezetek tudásintenzitása és az általuk igényelt 

szükséges alkalmazotti kompetenciák között.  

A szakirodalom szinte minden esetben az általam használt három szint közül egyetlen szint 

kapcsolatrendszerét használja. Modellem azért tekinthető újszerűnek, mivel egyetlen 

kutatásba tudtam integrálni az országok bizonyos makrogazdasági, makrokulturális tényezőit, 

egyes vállalati jellemzők hatását és a bizonyos mikroszinten jellemző hatások eredőit. 

Mindhárom szinten a kulturális jellemzők jelentik a modell kiinduló pontját, mivel ezek 

határozzák meg döntő mértékben a kis- és középvállalatok tudásmenedzsment gyakorlatát. Itt 

nemcsak arról van szó, hogy a kulturális elemek befolyásolják a tudásmenedzsmentet, mint 

ahogy a kutatások zöme erre rámutat, hanem arról, hogy a kis- és középvállalkozásokat 

jellemző belső tudásteremtés- tudásátadás és tudásintegráció erősségét egyértelműen a 

kulturális elemek determinálják. 
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2.sz. ábra: A hipotézisek rendszere 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Makro szint 

H1a: Nincs különbség a magyar és szlovák KKV-k tudással 
kapcsolatos szervezeti kultúrája, vezetési stílusa között 

 

H1b: Nincs különbség a magyar és szlovák KKV szervezeti kultúra- vezetés 
tipológiájában 

 
H1c: A tudással kapcsolatos szervezeti kultúra és vezetési stílus hasonló 
faktorokkal írható le a magyar  és  a szlovák KKV-k esetében. 
 

Mezo szint 

H4: A vállalati méret befolyásolja a tudástámogató szervezeti kultúrát 
 

H5: Az alkalmazott tudásmenedzsment eszközök és a szervezeti kultúra 
között összefüggés van 

 
H6: A vállalat méret e befolyásolja a tudásmenedzsmentet 

Vállalatok közötti különbségek 

Egyén szintje 

Országok közötti kulturális tőről fakadó különbségek 

H2: Tudásmenedzsment tekintetében hasonló tipológiával írhatók le 
a magyar és a szlovák vállalatok. 

 

H3: A magyar KKV- k tudásintenzívebbek, mint a szlovák versenytársak 

 

Mikro szint H8: az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek 
tudásmenedzsment stratégia és a vállalat tudásintenzitása tekintetében 

H7a: A tudástőke alapján elkülönülő szervezeti csoportok eltérnek 
szervezeti kulturális jellemzők tekintetében 

 

H7b: A tudástőke alapján elkülönülő szervezeti csoportok eltérnek 
tudásmenedzsment gyakorlat szempontjából 
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6. Hipotézisek 

H1a: A tudással kapcsolatos szervezeti kulturális elemek mind a szlovák mind a magyar 
vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatók le. 
 

 

H1b: A két ország szervezetei között a tudástámogató szervezeti kultúra és vezetési 
stílus tekintetében nincs eltérés. 
 

 

H1c: A vállalatok szervezeti kultúra alapján tipizálható csoportokat alkotnak, melyek 
mind Magyarországon, mind Szlovákiában kimutathatóak. 
 

 

H2: A vállalati méretkategória alapján a vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti 
kultúrája és vezetési stílusa szignifikánsan különbözik egymástól. 
 

 

H3: Tudásmenedzsment tekintetében tipizálhatóak a vállalatok, melyek mind a szlovák 
mind a magyar vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatóak le. 
 

 

H4: A tudásmenedzsmentben alkalmazott eszközrendszer és a szervezeti kultúra között 
összefüggés van. 
 

 

H5: A magyar vállalatok tudástőke- intenzívebbek, mint a szlovák versenytársak. 
 

 

H6: A vállalat mérete befolyásolja a vállalat formális és informális tanulási szokásait. A 
kisebb cégméret együtt jár a formális tanulás alacsonyabb szintjével és a belső tanulási 
forma erősödésével. 
 

 

H7a: A tudástőke alapján képzett csoportok eltérnek szervezeti kulturális jellemzők 
tekintetében. 
 

 

H7b: A tudástőke és fizikai tőke alapján képzett csoportok eltérnek a tanulási szokások  
tekintetében. 
 

 

H8a: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek az 
alkalmazott tudásmenedzsment stratégiák (formális/informális tanulást támogató 
szervezetek) esetében.  
 

 

H8b: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek a vállalat 
tudásintenzitása tekintetében.  



Polyák Zoltánné                               Tudásmenedzsment  és  szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok 
sikerfaktora 

  

 20 

A hipotézisek értékelése 

A  H1a hipotézis tesztelése során a szervezeti kultúra és a vezetés változók tekintetében hat 

faktort sikerült elkülöníteni. Az első faktor („Problémák ”) a humán jellegű problémákat 

operacionalizáló változókat tartalmazza. (gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok, 

ellenőrző funkciójú a vezetés, jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél, jellemző a 

fluktuáció az alkalmazottak körében ) 

A második faktor a („belső társadalmi hálózat”) tartalmazza azokat a változókat, melyek a 

szervezeten belüli kapcsolati- bizalmi- együttműködési hálót írják le. (a gyakorlatközösségek 

elterjedt módszer a vállalatnál, gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések, szoros 

kapcsolatok működnek, bizalomra épül a szervezet, a felső vezetés támogatja a 

kezdeményezéseket) 

A harmadik faktor az „autonómia” nevet kapta, olyan tényezőket tömörített, melyek az 

alkalmazottak önállóságát írták le. (demokratikus a célkijelölés, decentralizált a célkijelölés, a 

beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek) 

A 4. faktor a „menedzsment centralizáltságát”, (centralizált a célkijelölés, a vezetőség 

határozott, az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak), míg az 5. faktor a „szervezeti 

kultúra tanulásra való nyitottságát” (gyakori a team-munka, a tanulás elfogadott a 

vállalatnál, jellemző a nyitott légkör) írja le, az utolsó faktor pedig a „szervezet 

hierarchizáltságát” (a munkakörök merevek, hierarchikus a szervezeti struktúra) jellemzi. 

A H1b hipotézis esetében azt vizsgáltam, hogy a tudásmenedzsment szakirodalmában 

előforduló tipikus vezetési és szervezeti kulturális elemeket (összesen 20 változót) 

figyelembe véve - melyek lefedték a tudástámogató szervezeti kultúra és vezetési stílus 

legfontosabb aspektusait - állapítható-e meg szignifikáns különbség a két ország szervezetei 

között.  

A H1c hipotézis vizsgálata arra irányult, hogy ugyanazok a szervezeti kultúra alapján 

tipizálható csoportok mutathatóak-e ki a magyar és a szlovák vállalatoknál. 

A H2 hipotézis vizsgálata során a korábbi hipotézisben feltárt faktorok alapján azt 

vizsgáltam, hogy a mikro-, kis-, közép-, és nagyvállalatok tudással kapcsolatos szervezeti 

kultúrája és vezetési stílusa szignifikánsan különbözik-e egymástól. 

A H3 hipotézis tekintetében a tudásmenedzsmentet „puha” formában ragadtam meg és ezért 

operacionalizáltam az általam legjellemzőbb formában megfigyelt gyakorlattal. Az első 

faktor olyan változókat tartalmaz, melyek a formális- hagyományos tanulási formákat jelölik. 

Ebbe beletartoznak a szervezett képzések, az alkalmazottak tanulási szándékának anyagi 
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vagy egyéb módon történő támogatása, és külső szervezetekkel való kapcsolattartás. Ezeket a 

tényezőket lehet külső tanulásnak is nevezni, hiszen a cél itt a külső forrásból való tudás 

megszerzése. A második faktor a szervezeten belüli tudásforrások kihasználásának javítását 

célozza. Nevezhető ez a faktor belső szervezeti tanulásnak is. A faktorelemzésből nyert 

információk azt jelzik, hogy a vállalatok tudásmenedzsment irányultsága kétoldalú: egyrészt 

fektethetnek hangsúlyt a formális tanulásra, másrészt ettől függetlenül fordíthatnak figyelmet 

a belső tudásmegosztásra, tudásátadásra. 

A H4 hipotézis esetében abból indultam ki, hogy a szervezeti kultúra és vezetési stílus 

faktorai szignifikánsan összefüggnek a formális és az informális tanulással.  

A H5 hipotézis esetében először azt vizsgáltam, hogy az adott vállalat hogyan pozícionálódik 

az erőforrás-igényesség tekintetében; ezen belül három tényezőt különböztettem meg: a tőke-

, munka-, tudásigényességet, mint fontosabb erőforrásokat.  A felmérés adataiból látható, 

hogy a kis- és középvállalkozások tevékenysége erősen eltolódott a munka- és tudásigényes 

iparágak irányába. Az országos eredmények összehasonlításából kitűnik, hogy jelentős 

eltérés van Szlovákia és Magyarország között. A kutatás a vállalat tanulástámogatása, a 

vezetői hozzáállás, a spontán szerveződő alkalmazotti együttműködés, a team-munka, a 

szakmai rendezvényeken való részvétel, a kamarai kapcsolattartás és a csoportos alkotó 

technikák alkalmazásának gyakorlatát is vizsgálta (van-e eltérés az egyes országok között).  

A tudásigényesség nemcsak a tőkeszerkezetben, vagy a tudásmenedzsment milyenségében 

képződik le, hanem a humán erőforrással szemben támasztott kompetenciákban is. Ezért egy 

más oldalról megvizsgáltam, hogy a kis- és középvállalati szektor munkaerő keresleti oldala 

milyen feltételeket támaszt a munkaerővel szemben. 16 változó segítségével mértem a 

vállalat által igényelt kompetenciákat. 

A munkavállalókkal szembeni igényt a képességek hiánya felől is vizsgáltam. Ennek 

keretében arra kértem a válaszadókat, hogy jelöljék meg azokat a jellemzőket, melyek 

hiányát tapasztalják munkájuk során.  

A H6 hipotézis a vállalat méretének összefüggését vizsgálta a vállalatnál alkalmazott formális 

és informális tanulási elemekkel.  

A H7 hipotézis a szervezeti kultúra- vezetési stílus és a tőkeszerkezet (tudástőke-fizikai tőke)  

alapján képzett csoportok kapcsolatát vizsgálta.  

A H8 hipotézis azt vizsgálta, hogy a három tanulási stratégiák (informális, formális, illetve 

informális és formális tanulásra alapozott stratégia) eltérő kompetenciákat igényelnek-e az 

általam megfogalmazott 16 kompetencia közül.  
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5. A kutatási eredmények összefoglalása a hipotézisek tükrében 

T1a: A tudással kapcsolatos szervezeti kulturális elemek mind a szlovák mind a magyar 
vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatók le.  
A kis- és középvállalatok tudástőke szempontjából vizsgált szervezeti kulturális és vezetői 

stílus jellemzőit összesen 6 szemponttal lehet leírni: belső társadalmi hálózat erőssége, az 

alkalmazotti autonómia, a menedzsment centralizáltsága, a tanulási attitűd (nyitottság), a 

szervezeti hierarchia, és a szervezeti problémák. A hipotézis igazolásra került. 

 
T1b: Szlovákia és  Magyarország  szervezetei között a tudástámogató szervezeti kultúra és 
vezetési stílus tekintetében nincs eltérés.  
Habár az önálló szervezeti kulturális és vezetési változókon elvégzett vizsgálatok egyes 

esetben mutattak szignifikáns eltérést még azonos gazdasági szerkezeti súlyozás mellett is, 

azonban a szervezeti kultúra és vezetési faktorokon elvégzett tesztelés nem mutatott ki a két 

ország esetében szignifikáns eltérést a változók között. A H1b hipotézis részben igazoltnak 

tekinthető.  

 

T1c: A kis- és középvállalatok szervezeti kultúra alapján tipizálható csoportokat alkotnak, 
melyek eltérő csoportokat jelentenek Magyarország és Szlovákia esetében.  
 

4 csoport jellemző a vizsgált magyar vállalatok körében. Az első csoportot olyan vállalatok 

alkotják, melyek meglehetősen gyenge alkalmazotti autonómiával jellemezhetőek, viszont 

a szervezeti kultúra meglehetősen nyitott, és a hierarchia sem túlságosan erős. A második 

csoportban a társadalmi háló a leggyengébb láncszem, mely magával vonja a konfliktusok 

magas arányát. Ezt a szervezettípust nevezhetjük a belső kapcsolatok hiánya miatt 

kapcsolatszegény típusnak. Azonban ez a belső kapcsolati háló gyengeség nem önmagában 

jellemzi ezt a csoportot, hanem ezzel együtt jár a menedzsment erősebb centralizáltsága és a 

hierarchia magasabb foka is. A harmadik csoport a humánorientált szervezet klasztere: itt 

jellemző a nagyon erős belső összetartás, jellemző az autonómia, a határozott vezető 

jelenléte, a nyitottság, és a hierarchia kevésbé élesen van jelen. A 4. típus nevezhető egy 

laissez- faire típusú szervezetnek, ahol a vezetés kevésbé domináns, az autonómia 

viszonylag erősebb, és a szervezet is kevésbé nyitott. 

Ha tipizálni szeretnénk a szlovák kis- és középvállalkozásokat, azt mondhatjuk, hogy van 

egy olyan csoport, melyre egyik faktor jellemzője sem érvényes, vagyis ezek azok a 

vállalatok, melyek sodródnak az árral. Van egy olyan jól kitapintható klaszter, mely erős 

belső társadalmi hálóval, magas autonómiával, határozott menedzsmenttel rendelkezik, 

emellett nyitott és gyengén hierarchikus. A harmadik csoportot pedig az erősen vezetőhöz 
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kötődő, nagyon gyenge alkalmazotti autonómiával rendelkező és tanulási szempontból 

kevésbé nyitott vállalatok alkotják. 

Elmondható tehát, hogy a magyar és a szlovák vállalatok csoportja más klaszterstruktúrával 

írható le, mely egyben azt is jelenti, hogy a vállalatok tipizálása eltér a két ország esetében. A 

hipotézist elvetettem.  

 
T2: A vállalati méretkategória alapján a vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti kultúrája és 
vezetési stílusa szignifikánsan különbözik egymástól.  
 

A konfliktus, a tanulás és a hierarchia faktora függ össze a vállalati mérettel 

szignifikánsan. Bizonyításra került, hogy a humán erőforrás jellegű problémák (konfliktus 

faktora) a vállalati mérettel együtt növekszenek. A belső tanulást támogató légkör 

(tanulás/nyitottság) a legerősebb a kisvállalati kategóriában, melytől alig maradnak el a 

mikrovállalkozások. A nagyvállalatok és kiváltképp a középvállalatok jóval elmaradnak a 

belső tudástámogató légkör megteremtésében. Az utolsó szignifikáns faktor, a hierarchia nem 

meglepő módon a nagyobb méretű szervezetek esetében erősebb, míg a mikrovállalkozások 

esetében érthető módon a leggyengébb. 

Az autonómia faktorára szignifikánsan hat a vállalati méret, mégpedig az alkalmazotti 

létszám növekedésével az autonómia is erősödik. 

A H2 hipotézis igazoltnak tekinthető, mivel a statisztikai mintán kimutatható, hogy a 

konfliktusok, HR- problémák és a hierarchia alacsonyabb foka, valamint a tanulást támogató 

légkör kedvez a kis- és középvállalatok belső tudásmenedzsmentjének, míg az autonómiában 

a nagyvállalatok rendelkeznek előnnyel. 

 
T3: Tudásmenedzsment tekintetében tipizálhatóak a vállalatok, azonban ez a tipizálás eltér 
Szlovákia és Magyarország esetében. 
 
Kijelenthető, hogy a szlovák és a magyar vállalatok különböző tanulási stratégiákkal 

rendelkeznek: mindkét országban kimutatható olyan kis- és középvállalati csoport, melyekre 

jellemző a formális tanulás, és olyan csoport, melyre jellemző az informális tanulás. 

Szlovákiában jellemző egy olyan vállalati csoport, melyre egyik tanulási típus sem jellemző. 

Magyarországon azonban a harmadik vállalati csoportot olyan cégek alkotják, melyre átlag 

feletti formális és informális tanulás jellemző. Fentiek értelmében a H3 hipotézis részben 

elfogadható, mivel igazolódott, hogy a vállalatok tipizálhatóak tudásmenedzsment alapján, 

azonban ezek a csoportok eltérőek Magyarország és Szlovákia esetében. 
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T4: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai szignifikánsan összefüggnek a formális és az 
informális tanulással. Azoknál a vállalatoknál, ahol a tudást támogató szervezeti kultúra és 
vezetési stílus jellemző, ott a formális és informális tanulás is nagyobb valószínűséggel 
magasabb szinten található meg. A kapcsolat erőssége az informális tanulás, vagyis a klasszikus 
tudásmenedzsment esetében erősebb, mint a külső tanulás esetében.  
 
H4. hipotézis  részben igazolva. 
 
 
T5: A magyar vállalatok tudástőke- intenzívebbek, mint a szlovák versenytársak.  
 

Az öt szignifikánsan eltérően értékelt tulajdonságból négy van közvetlenül kapcsolatban a 

tudással: a szakmai tapasztalat, a szakmai tudás és az EU által egyik legfontosabb 

munkakompetenciának tartott kreativitás, valamint az ugyancsak kulcskompetenciának 

tartott problémamegoldó képesség. A magyar kisvállalati szektor mind a négy tényezőt 

fontosabbnak értékeli. A korábbi eredmények fényében nem meglepő az eredmény, hiszen a 

tudásigényesebb és magasabb tudástőke arányra építő vállalkozások nyilvánvalóan 

fontosabbnak ítélik meg a humán erőforrás ilyen jellegű képességeit is. 

 

A magyar vállalatok szignifikánsan fontosabbnak értékelik a terhelhetőséget, míg az 

alkalmazkodókészség a szlovák vállalatoknál kapott magasabb értéket. Egybehangzóan 

mindkét országban a legmagasabb átlagértéket a megbízhatóság kapta (4,62-4,63), amelyet 

az ugyancsak kulcskompetenciának számító problémamegoldó képesség követ.  (4,47-4,32)  

 

Az igényelt kompetenciák vállalati mérettel való összefüggésének vizsgálata alapján a 

nagyvállalatok a motiválhatóságot, a kreativitást és a problémamegoldó képességet 

jellemzően magasabbra értékelték, mint a KKV-k, akik azonban a többi tulajdonság 

tekintetében általában magasabb elvárást fogalmaztak meg, vélhetőleg a kisebb, ámde 

sokoldalúan foglalkozatott létszámuknak megfelelően. 
 
A vizsgálati módszerek mindegyike kimutatta, hogy a magyar kis- és középvállalatok 

tudásigényesebbek, mint szlovák versenytársak. Még ha a tudásigényesség vizsgálata esetén 

a gazdaságszerkezet hatását figyelmen kívül hagyjuk, akkor is szignifikánsan kimutatható a 

tudásigényesség hatása. H5 hipotézis igazolva. 

 
T6: A vállalat mérete nem befolyásolja a vállalat formális és informális tanulási szokásait.  
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Az átlagértékek vizsgálatából kirajzolódott a hipotézisben vázolt összefüggés: az informális 

tanulás jellemzőbb a kisebb vállalati méretkategória tekintetében, míg a formális tanulás 

pontosan ezzel ellentétes irányt igazol. Ezek az összefüggések azonban nem elegendően 

erősek ahhoz, hogy statisztikailag is szignifikáns kapcsolatot igazoljanak, de egyfajta 

tendenciaként felfedezhetők. A H6 hipotézist elvetettem, mivel szignifikáns kapcsolatot 

nem tudtam kimutatni a vállalati méret és a vállalati tanulási minták között. Figyelemre méltó 

azonban, hogy tendenciaként megjelenik a mintában, hogy a kisebb vállalatokra inkább az 

informális, míg a nagyobbakra a formális tanulás jellemző. 

 

T7a: A tudástőke alapján képzett csoportok eltérnek szervezeti kulturális jellemzők 
tekintetében.  
A statisztikai vizsgálat kimutatta, hogy létezik a vizsgált KKV-knak olyan tudástőke alapú 

csoportja, melyek szignifikánsan eltérnek szervezeti kulturális tekintetében a hagyományos 

fizikai tőkére épülő vállalatoktól, azonban ahol az eltérés nem szignifikáns, ott is 

tendenciaszerűen jelentkezik a mintában. Kijelenthető, hogy a humán tőke alapozott 

vállalatok igénylik a leginkább a tudásmenedzsmentet támogató szervezeti kultúra meglétét. 

A H7a hipotézis igazoltnak tekinthető. 

 
T7b: A tudástőke-fizikai tőke szerkezet alapján képzett csoportok eltérnek tudásmenedzsment 
tekintetében.  
 

A kis- és középvállalatok esetében a tudástőke- fizikai tőke szerkezet alapján képzett 

csoportok között a tanulási sajátosságok tekintetében is különbség van. Az alapsokaság 

tekintetében is szignifikánsan eltér a humán tőkére alapozott vállalati stratégiát követő 

vállalatok csoportja formális tanulási szokásai tekintetében. A H7b hipotézis igazoltnak 

tekinthető. 

 
T8a: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek az alkalmazott 
tudásmenedzsment stratégiák (formális/informális tanulást támogató szervezetek) esetében.  
 

Azok a vállalatok tartják fontosnak, illetve igénylik az egyes humán kompetenciák meglétét, 

melyek egyszerre informális és formális tanulásra alapozzák stratégiájukat. Ezek alapján 

kijelenthető, hogy azok a vállalatok tartják fontosabbnak a humán erőforrás összes 

kompetenciáit, melyek hangsúlyt fektetnek a tanulás mindegyik formájára, a belső és a külső 

tanulásra is. Mindezek alapján a H8a hipotézist igazoltnak tekintem. 
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T8b: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények részben eltérnek a vállalat 
tudásintenzitása tekintetében.  
 

A szakmai tapasztalat esetén a legfontosabbnak azok a vállalkozások ítélték ezt a 

kompetenciát, melyek stratégiájában a humán tőkének kiemelt szerepe volt. Az önállóságot 

és a problémamegoldó képességet az ügyfél tőkére és a humán tőkére alapozó vállalatok 

értékelték fontosabbnak. Az informatikai ismeretek fontossága a humán tőkén alapuló 

vállalatok  esetében  volt a legmagasabb. 

Mindezek alapján a H8b hipotézis részben tekinthető igazoltnak. A szakmai tapasztalat, az 

alkalmazotti önállóság, a problémamegoldó készség és az informatikai ismeretek esetében a 

humán és az ügyfél tőkére épülő vállalkozások erősebb igényeket támasztanak a 

munkavállalóikkal szemben. 
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Következtetések, korlátok, jövőbeli kutatási irányok 

Dolgozatomban alapcélként tűztem ki, hogy a tudásmenedzsment soft tényezőinek 

érvényesülését vizsgáljam, és képet adjak arról, hogy a kiválasztott KKV-körben ezek a 

tényezők hogyan érvényesülnek. Mérni kívántam a magyarországi kis- és középvállalatok 

szellemi tőkével összefüggő szervezeti kulturális, vezetési, illetve stratégiai jellemzőit, 

másrészt ezt a bázist szerettem volna összehasonlítani más országok eredményeivel. Az 

összehasonlítást első lépésben Magyarország és Szlovákia viszonylatában végeztem el. A 

dolgozatban elsősorban a felmérés összehasonlító jellegét hangsúlyoztam, és azokat az 

eredményeket mutattam be, amelyek között lényeges eltérés látszik a két ország vállalatai 

között. 

Az elért eredmények hasznosíthatóak a KKV-k további tudásmenedzsment gyakorlatának 

kialakításában, esetleg a külső tanácsadók, szakértők számára a tudásmenedzsment elemeinek 

alkalmazása tekintetében, az oktatás számára a munkáltatók által megkívánt kompetenciák 

tekintetében, valamint a KKV-k és a felsőoktatás szorosabb kapcsolatának kialakítása terén.  

 

A kutatás korlátai 

- A kutatás nem terjedt ki a tudásmenedzsment minden elemére, a vállalatoknak a tudással, a 

tudás alkalmazásával, a szervezeti tanulással összefüggő egyes soft-tényezőit (szervezeti 

kultúra, vezetési stílus, tanulást támogató légkör, valamint az egyén szintjén megjelenő 

kompetenciákat) vizsgálta. A további tudásmenedzsment elemek vizsgálata lehetséges 

további kutatási téma. 

- Korlátnak tekinthető a minta számossága. (A kutatás 508 magyar és 238 szlovák vállalat 

adatait dolgozta fel) Bár az értékelés során többnyire sikerült szignifikáns különbségeket 

kimutatni, de az elemszám növelése még meggyőzőbb eredményre vezethetett volna.  

- Földrajzi korlátot jelent, hogy a kérdőívek területileg alapvetően Közép- és Nyugat-

Magyarország valamint Szlovákia magyarlakta területein kerültek kitöltésre.  Bizonyára 

érdekes lenne a vizsgálatot teljes Magyarországra és Szlovákia egészére elvégezni.  

Anyagi és időkorlátok miatt nem lehetett gondolni arra, hogy a nálunk fejlettebb Ausztria 

KKV-szektora által alkalmazott gyakorlattal vessük össze az adatokat.  

Ugyanakkor a dolgozat erősségének tekinthető a nemzetközi összehasonlítás elvégzése.  

- Korlátot jelentett, hogy a kérdőívben feltett kérdések egy részét a vállalatok nem 

válaszolták meg, ezek alapvetően a vállalati teljesítmény mérését szolgáló árbevétel és 

nyereség adatok voltak, ami annál inkább furcsa, mert ezek elméletileg nyilvános adatok.  
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A kiválasztott sikeres és eredményes magyar KKV-kel lefolytatott mélyinterjúk során a 

következő általánosítható megállapításokat tettem: 

 - a tudás fogalmát jellemzően az egyén szintjén értelmezik, de a gyakorlati 

    alkalmazhatóság kiemelt hangsúlyt kap 

- a megkérdezett vállalatok mindegyike fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a 

   tudással,  de megfogalmazott, írásban lefektetett tudásmenedzsment stratégiája   

   egyiknek  sincsen.  

   - a vezetés mindegyik eredményesen működő vállalatban érzékelhetően jelen van,     

      bizonyos menedzsment elveket következetesen alkalmaz 

 -  a vállalatok céljai egyértelműen kitűzöttek, és ismertek a dolgozók számára  

 - a vállalatok kivétel nélkül magas minőségi színvonalat képviselnek, egyesek  

     vezető pozíciót töltenek be, mások egyediek a saját területükön 

 - a vállalatok élén kivétel nélkül kompetens vezetők állnak, akik saját személyes  

     példamutatásukkal járnak elöl (kitartás, önképzés, szorgalom, új iránti fogékonyság) 

 - a vezetők/tulajdonosok jelentős része korábban nagyvállalatoknál szerzett szakmai  

      tudást, tapasztalatot, melyet jelenlegi vállalkozásukban kiválóan tudnak  

      hasznosítani 

A mélyinterjúk tapasztalatai megerősítettek abban, hogy a KKV-körben a tudás (különösen 

kiemelten a gyakorlati tudás) központi szerepet játszik, ezek a vállalatok nagy jelentőséget 

tulajdonítanak a tanulásnak, erőteljes a külső-belső képzésük, oktatásuk. Vannak 

próbálkozások a tacit tudás explicitté tételére, több helyütt hoztak már létre tudástárakat, de a 

tudásmenedzsment elemeinek alkalmazása inkább ösztönös, deklarált tudásmenedzsment 

stratégiája egyik vállalatnak sincsen. Egészen biztosan nagy lépéseket tehetnének előre, ha a 

kínálkozó lehetőséget a felsőoktatással való szorosabb kapcsolat kiépítésére kihasználnák. 

 

További kutatási lehetőségek: 

- Idő- és pénzügyi korlátok miatt a mélyinterjúk csak a magyar vállalati körben készültek, ezt  

   ki lehetne terjeszteni a megfelelő szlovák vállalatokra is.  

- A kutatás a magyar KKV-körből kiválasztott, a feltételeknek megfelelő teljes magyar 

   vállalati KKV-körre is kiterjeszthető (nyereséges, csak magyar tulajdonban lévő, több éve  

   létező, nem mikrovállalatok, esetleg bizonyos értékhatárok meghúzásával) 

- Különösen izgalmas lenne a GDP növekedésének meghatározó hányadát kitevő magyar  

   gazella vállalatok körében folytatni a kutatást (a feltételnek azok a vállalatok felelnek meg,  

   akiknek 2002 évi árbevétele legalább 10 millió forint volt, 2002 és 2007 közötti  
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   árbevételük legalább 3 éven keresztül évi 20%-kal nőtt, 2007-ben is magyar többségi  

   tulajdonban voltak, nyereségesen működnek, és végül nem a privatizáció keretében  

   kerültek előnyös helyzetbe). 

- A mélyinterjúk során felmerült kérdések közül további kutatási téma lehetne, hogy  

 - a mai sikeres KKV vezetők/tulajdonosok korábban nagyvállalati vezetőként szerzett  

    tudásának mi a szerepe a KKV-k mai sikerében 

- izgalmas kutatási téma lehetne, hogy miért ítélik meg több KKV-nél úgy, hogy a 

külső tanulásra, ezen belül kiemelten az egyetemekkel való kapcsolattartásra 

nincsen szükségük/nincsen idejük. 

Megítélésem szerint az egyedi tudás, a magasabb szintű tudás és a szervezeti keretek között 

terjesztett tudás minden esetben biztosíték arra, hogy a tanulásra fordított idő és a 

tudásmenedzsment elemeinek hatékony alkalmazása a vállalat mérhető teljesítményeiben is 

megtérüljön.
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Polyák Zoltánné: [2007] Élet vagy munka? Karrier vagy család? (fiatal vezetők dilemmái) "Ifjúsági 

jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban"Komárom, ISBN I. kötet: 978-963-7385-86-5, 

65-86. oldal 

Polyák Zoltánné: [2007] Speciális női vezetői szerepek  In. II. KHEOPS Tudományos konferencia 

előadáskötete, Mór 2007. ISBN 978-963-87553-0-8, 112-143. oldal 
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10. A szerző tudományos előadásai 

 

Intelektuálny Kapital, ako Konkuren čna Vỳhoda, úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej 

konkurencieschopnosti (Szellemi tőke, mint versenyelőny, avagy a tudásmenedzsment szerepe a 

versenyképességben) Révkomárom- Komarno, 19. júna 2010. Tudásmenedzsment és szervezeti 

tanulás mint a kis- és középvállalatok sikeresélye Magyarország és a Felvidék kis- és 

középvállalkozásaiban. 

V. KHEOPS Tudományos Konferencia”Útkeresés a gazdasági válság nyomán” 2010. május 19. 

Mór Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás mint a kis- és középvállalatok sikeresélye: 

esettanulmány a Szintézis Zrt-ről. 

Tanulás –Tudás - Gazdasági sikerek, avagy a tudásmenedzsment szerepe a gazdaság 

eredményességében Tudományos Konferencia, Győr , 2010. április 14. A munkáltatók elvárásai 

diplomás munkatársaikkal szemben a kis- és középvállalati szektorban Magyarország és a Felvidék 

kis- és középvállalkozásaiban 

Medzinárodná Vedecká Konferencia "Ekonomika, Financie a Manažment Podniku - ROK 

2009" Bratislava, 2009. szeptember 17-18. Die Bedeutung des Wissens bei slovakischen und 

ungarischen Klein- und Mittelunternehmen  

IV. KHEOPS Tudományos Konferencia "A tudomány felelőssége gazdasági válságban" 

3. szekció  Regionalizmus és felsőoktatás  Mór, 2009.május 20.       

18. Komáromi Napok MTA Veszprémi Területi Bizottsága  "Világméretű pénzügyi és hitelválság és 

Magyarország" Komárom, 2009. április 27.  II. szekció: Szellemi tőke és gazdasági válság 

"Humán erőforrás, mint sikertényező szerepe válsághelyzetben"  

Innovációmenedzsment Nemzetközi Konferencia Kodolányi János Főiskola   

Gazdálkodástudományi és Nemzetközi Menedzsment Intézet Budapest, 2009.március 27. 

A magyar kis- és középvállalkozások innovációs háttere      

III. KHEOPS Tudományos Konferencia "Útkeresés az üzleti és közszférában"   

2. szekció " A vállalati vezetés sikertényezője: az emberi erőforrás" Mór, 2008. május 14. 

Versenyképesség-Változó Menedzsment/Marketing Konferencia    

Kodolányi János Főiskola Gazdálkodástudományi és Nemzetközi Menedzsment Intézet  

Versenyképesség szekció II. blokk Székesfehérvár, 2008. december 3.  Iskolapadban – 

szervezeti tanulás a kis- és középvállalatoknál     

16. Komáromi Napok  MTA Veszprémi Területi Bizottsága    

"Ifjúsági jövőképek és életstratégiák globalizálódott korunkban" Komárom, 2007.április.25 

Élet vagy munka? Karrier vagy család? (fiatal vezetők dilemmái) 

II. KHEOPS Tudományos Konferencia (Világ)gazdaságunk aktuális kérdései   

"Speciális női vezetői szerepek" (Nők a vállalati topmenedzsmentben) Mór, 2007. május 30.  

 


