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BEVEZETÉS 

 A hírekben, gazdasági fórumokon, de más forrásból is folyamatosan a „21. század 

kihívásaival” kapcsolatos felhívásokkal találkozunk. Felmerült-e már valakiben a kérdés, 

hogy miért szükséges a vállalatoknak mást tennie napjainkban, miért kell megváltoztatni a 

már jól bevált szokásaikat. Elgondolkodtunk-e már azon, hogy milyen változások 

szükségesek ahhoz, hogy eleget tudjunk tenni a fogyasztói társadalom folyamatosan változó 

igényeinek. A tudástársadalom ugyanis elvárja, hogy a gazdasági szereplők képesek 

legyenek állandóan tanulni, valamint a megszerzett tudást és információkat - elsősorban a 

gazdasági előnyöket megcélozva -, hatékonyan és dinamikusan alkalmazni.  

 A folyamatos versengés az erőforrásokért, információkért és főként fogyasztókért 

folytatott harc nem biztosítja a vállatok számára a biztos sikert. Sokuknak szembe kell néznie 

azzal, hogy nem elég technikai szempontból „tökéletes” terméket vagy szolgáltatást kínálni, 

hanem azt tudással és kreativitással is szükséges ötvözni. Mindezek mellett fontos felismerni 

a vállalatok belső erősségeit is. Ezek elsősorban nem a technikailag korszerű információs és 

kommunikációs technológiák általi felszereltségben, hanem az egyéni, csoportos, sőt 

szervezeti tudásbázis alkalmazásának lehetőségeiben rejlenek.  

 Többször hangoztatott tény, hogy az elmúlt években (a Központi Statisztikai Hivatal 

– KSH és a Szlovákiai Statisztikai Hivatal – ŠÚSR statisztikai adatai alapján is igazolt) 

cégtörlési rekordok érvényesülnek az országok piacain. A vállalat megszűntetési hullámnak 

az okait az elemzők többek között a gazdasági- és pénzügyi válság hatásaiban, a gazdasági 

növekedés elmaradásában, a vállalatok tőkehiányában, vagy a hitelprogramok elvárásainak 

nehéz teljesítésében, de akár az elavult jogszabályokban keresték. Kevés olyan kutatással 

találkozhatunk, amely nem a kialakult helyzet hatásait, hanem a felmerülő problémák 

leküzdésére alkalmazott megoldásokat elemezte.  Azonosulni tudok mindazon állításokkal, 

melyek szerint a vállalatoknak szűkösek az erőforrásaik, de szükségesnek tartom bemutatni, 

hogy a szervezet belső erősségeit kihasználva, - akár külső partnerekkel együttműködve is - 

sikeres lehet.  

 A szervezetek jövőbeni fejlődésük érdekében fel kell, hogy ismerjék, milyen 

jellemzők erősítik piaci pozíciójukat. A technológiai fejlődés eredményeként az információ 

és tudás az egyik legnagyobb piaci értéknek nevezhető. Miközben a vállalatok igyekeznek 

eleget tenni a kereslet elvárásainak, fontos kiaknázniuk a szervezetükben rejlő lehetőségeket 

is. A tudás felismerése, megszerzése is nehéz feladat, azonban annak megtartása és hatékony 

felhasználása is több kihívást rejt magában. Nem lehet figyelmen kívül hagyni az 
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alkalmazottak nyitottságának, hozzáállásának, sőt gyakran bizalmatlanságának kérdését sem 

a tudásmegosztással kapcsolatban. Melyek akkor azok a megoldások és módszerek, melyek 

által a menedzserek megközelítik az optimális működést? Mi által érhető el a munkaerőben 

rejlő információ és tudás hasznosítása? Milyen eszközök által valósítható meg és aknázható 

ki a vállalatok együttműködése? Mindezen és még további kérdések megválaszolása nem 

jelenti egyértelműen a gazdasági siker elérését, de megteremti a vállalatok számára a 

gazdaságilag hatékony működés lehetőségét.  

 Értekezésemben fontosnak tartom feltárni azon vállalati megoldásokat, melyek 

elősegítik a munkavállalók, akár nehezen hozzáférhető és rögzíthető tudásának, 

tapasztalatainak az operatív folyamatokba való beépítését. A vállalatok tudásra épülő 

működését meghatározó tényezőket kemény és puha elemekként értelmezem. Az utóbbit 

főként a szervezetet jellemző vezetési stílus, szervezeti struktúra és vállalati kultúra alakítja, 

míg előbbit a tudásmenedzsment eszköztára. A modern gazdasági igényeknek – mint 

rugalmas termelés és szolgáltatás nyújtása, a fogyasztók minőségi és a kínálatot kiegészítő 

elvárásoknak való megfelelés, a mindenkori rendelkezésre állás, a hatékony és flexibilis 

munkamenedzselés, hatékony idő- és erőforrás-gazdálkodás, stb. – megfelelő, valamint a 

tudásátadást támogató megoldásnak a tudásprojektek alkalmazását tekintem. Mivel 

dolgozatom komplex témakör kérdéseivel foglalkozik, céljainak és feladatainak részletes 

bemutatása külön fejezet tárgyát képezi. 

 A nemzetközi vállalatok is felismerték a lokális jellemzőkben megbúvó értékek 

kiaknázásnak fontosságát. Meggyőződésem, hogy sok helyi kis- és középvállalkozás (akár 

csatlakozva a közelében letelepedő nagyvállalathoz) igyekszik előnyeit és lehetőségeit 

kihasználva meríteni térségének erősségeiből. Gyakran újabb megoldások, 

költséghatékonyabb módszerek alkalmazása érdekében partnerségekbe szerveződve valósul 

meg tudásuk megosztása. Kutatásom vizsgálati területéül a szlovák-magyar határtérség 

nyugati részét választottam. Górcső alá vettem két ugyan szomszédos határtérségben 

elhelyezkedő, hasonló gazdasági jellemzőkkel rendelkező, azonban két különböző 

kormányzati és törvénykezési rendszerben gazdálkodó szervezeteket. 

 Kutatási modellemet a tudásmenedzsmentet támogató rendszer fő elemeire építettem 

fel. Elemzéseim során a hozzá kapcsolódó ismérvek, módszerek és eszközök vállalati 

gyakorlatban való alkalmazását vizsgálom. A modell alapján kidolgozott hipotézisek 

tesztelése és a dolgozat további fejezeteiben megfogalmazott kutatási kérdések 

megválaszolása, illetve az eredményekre épülő jövőbeni irányok és lehetőségek összegzése 

képezi értekezésem fő vonalát.  
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1 VÁLLALATI SIKERESSÉG ÉS A TUDÁS 

A vállalatok életképességének megőrzése nem egyszerű feladat. Az állandóan 

változó környezeti elvárások, a globalizáció és lokalizáció hatásai, valamint a belső 

szervezeti jellemzőknek való megfelelés számtalan kihívást jelent a vállalkozók számára.  A 

vállalatok prioritásai között elsősorban a gazdasági értelemben vett nyereségesség és 

hatékonyság elérése, valamint az előnyös piaci pozíció biztosítása szerepel. A vállalati 

sikerességet befolyásoló tényezőket Magyarország és Szlovákia határtérségét képviselő 300 

elemszámú mintán még 2009-ben vizsgáltam. A kutatás elsőrendű célja a vállalkozók 

sikerességről alkotott véleményének felmérése volt (Kosár, 2010). Az eredmények alapján 

megállapítottam, hogy elsőrendű a versenyképes termékek és szolgáltatások kínálata, a 

környezeti változásokra való nyitottság, a megfelelő kapcsolati rendszer, valamint az 

alkalmazottak képességei (utóbbi inkább a szlovákiai válaszadókat jellemezte). Ebben a 

fejezetben részletesebben bemutatom a fentiekben hivatkozott kutatási eredmények alapján 

a sikerességi prioritásnak mondható versenyképességet és annak kapcsolatát a tudással. 

1.1.Versenyképesség és a tudás 

Minden gazdálkodó szervezet a versenyképességének növelésére törekszik, amely 

által hosszútávon képessé válik biztosítani stabil piaci pozícióját. A vállalati sikeresség 

klasszikus modellje alapján (Kosár, 2010) a versenyképességet három fő tényező határozza 

meg. A magas minőség, a fogyasztóbarát ár és a termék/szolgáltatás hozzáférhetősége a 

kereslet számára.  Csath véleménye szerint a vállalat menedzsmentje a megfelelő stratégia 

kiválasztásánál két fő csoportot vizsgál. Az első csoportba a vállalat képességei, erőforrásai 

sorolhatók. A másik tényező a szervezet vezetésének értékrendje, filozófiája és szemlélete 

(Csath, 2010).  Véleményem szerint a versenyképességre ható jellemzőket nem lehet 

kettéválasztani, mivel azok egymással is kölcsönhatásban vannak. 

A versenyképességgel kapcsolatos kutatások és nemzetközi jelentések (World 

Economic Forum) is rámutatnak a tudás fontosságára, mivel a tudásbeli szakadékok 

áthidalása biztosíthatja vállalatok számára a fenntartható versenyelőnyt. A szervezeti 

versenyképesség és a tudás kapcsolatát Handy (1994) megközelítésében egy életciklus-

modellben jellemezte. Megfelelő fejlődési pályán való haladás esetén a hosszadalmas 

kezdést egy gyors felívelés követi. A sikeresség szakaszának terjedelme és időtartama előre 

ugyan nem becsülhető meg, azonban feltételezhető, hogy bizonyos pont elérését követően a 

fejlődés üteme lelassul és kezdetét veszi a hanyatlás.  A szervezet üzleti modellje időbeni 

beavatkozással megújítható, de ez számos kockázatot és kihívást hordoz magában (Handy, 



 

14 

 

1994). Steenbakkers és Jägers továbbfejlesztették Handy modelljét, kibővítettek a hálózatos 

gazdaság szintjével. Ez a globalizált, gyorsan változó gazdaságot szemlélteti, ahol az ún. 

puha tényezők kerülnek előtérbe a versenyképességben. Ezek nem könnyen mérhető 

tényezők, de nekik köszönhetően felértékelődik a szervezetekben az innováció, az 

intellektuális tőke, valamint a tanulás szerepe is. Az utóbbiakat biztosítják a tudás, az emberi 

kapcsolatok, a közösségek (Csath, 2010; Kosár, 2011; Tóbiás Kosár, 2014). Álláspontom 

szerint a puha tényezők vannak hatással elsősorban a változó vállalati környezetben való 

eredményes helytállásra, éppen ezért ezeket dolgozatomban bővebben vizsgálom. Nem csak 

a tudás vállalati gyakorlatát, de az azt befolyásoló tényezőket is, a vezetési stílust, szervezeti 

struktúrát és vállalati kultúrát is vizsgálat alá veszem. 

Milyen szerepet játszik a tudás a vállalat versenyképességében? Ugyan a tudás és 

típusainak részletesebb megfogalmazására dolgozatom későbbi részeiben térek ki, fontosnak 

tartom e két tényező kapcsolatának bemutatását. Boutellier és szerzőtársai a tudás 

kódolhatóságának alapján elkészítették a versenyképes vállalat tudáspiramisának modelljét, 

amely alapját az a megállapítás képezi, mely szerint a szervezet tudásbázisának legnagyobb 

része nehezen hozzáférhető. Ezt minden szervezeti tag részlegesen birtokolja és 

létrehozásához hozzájárul saját tapasztalataival és ismereteivel.  

 

1. ábra: Versenyképes szervezet tudáspiramisa 

Forrás: Lengyel B., 2005, 295 o. 

A szocializált tudás a vállalatban megtalálható értékek, normák, szabályok – vállalati 

kultúra összessége. A tapasztalati tudás a vállalatban lévő folyamatok, szakértői készségek, 

képességek, rutinok együttes halmaza. Az első két tudástípusnak hallgatólagos, a 

következőkben bemutatottaknak pedig explicit jellegük van. A dokumentált tudás része 
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minden olyan írásba foglalt tudáselem, amelyhez a hozzáférés a szervezeten belül nem 

korlátozott. A termékben megtestesülő tudás olyan technológiák, termékek, szolgáltatások, 

amelyeket már egészében értékesíteni lehet (Lengyel, 2005). 

Az OECD kutatása alapján (2012) az innováció kulcstényezője az információk 

áramlása, valamint a hallgatólagos tudás elérhetősége. A tudás lokális és globális 

versenyképességhez való hozzájárulását támasztja alá, hogy az érintett területek gazdasági 

fejlődését biztosító stratégiák kulcstényezőjeként jelenik meg az új ismeretek kiaknázása és 

felhasználása során, valamint a hatékony tudásgazdaság integrációs folyamatainak 

alkotóeleme is (Rehák, 2009).  A gazdasági és szociális fejlesztések során helyi és 

nemzetközi viszonylatban is fontos meghatározni a tudás felhasználásának módját 

(Mišúnová – Mišún, 2012).   

Kutatási témám megalapozásának érdekében rövid áttekintést adok a tudás 

jelentőségét és a gazdaságban elfoglalt szerepét alátámasztó kutatásokról.  

1.2.Tudás felértékelődése 

A tudás és tudásra épülő folyamatok egyre gyakrabban használatos kifejezések. A 

fogalom és az arra épülő tudományág megközelítésére a dolgozat további részeiben térek ki. 

Jelen fejezetben célom rámutatni a tudás, mint az egyik legfőbb vállalati erőforrás 

fontosságára.  

A 21. század elején, az új tudásparadigmák megjelenésével a tudás vizsgálata nem 

csak az elméletben, de a gyakorlati környezetben is teret hódított. Boisot véleménye alapján 

olyan gazdasági rendszerek kialakulása várható, amelyek fókuszában a tudás nem csak, mint 

a cserét támogató eszköz, hanem annak meghatározó eleme fog szerepet játszani (Bakacsi, 

2000). Ez az elmélet is alátámasztja azt a tényt, amely szerint a hatékony gazdasági fejlődés 

fő irányvonala a tudásintenzív ágazatok növekedése (Moerel, 2008). Ez a tendencia nem 

csak a nyugati országokban tapasztalható, hanem Közép- és Kelet-Európa ágazataiban is 

megfigyelhető a tudásra épülő folyamatok térhódítása. Ezt bizonyítja 2010-ben 

Szlovákiában folytatott kutatás eredménye is, melynek célja a tudás létrehozásának és 

terjesztési lehetőségeinek feltérképezése volt különböző típusú régiók között. A tudáscsere 

fontosságát a vizsgálat alapján alátámasztják egyrészt az intenzív helyi együttműködések 

szervezetek és kutató intézmények között, másrészt pedig az ipari termeléssel kapcsolatban 

kialakult, tudásszerzést és megosztást célzó vállalati együttműködések (Buček et al. 2010).  

A tudáshoz, mint felértékelődött termelési tényezőhöz kapcsolódó folyamatok 

újjáalakították és jelenleg is formálják a gazdaság működését (Lengyel, 2010). A 
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globalizáció célja a tudásalapú gazdaság fejlődése is, és a kommunikáció által az eddig 

egymástól elszigetelt helyek, országok részeinek együttes összekapcsolása (Dobrotková, 

2008). A tudásalapú gazdaság egyrészt olyan gazdasági szerkezet, amelyben meghatározó 

szerephez jut a tudásintenzív termékek és szolgáltatások előállítása, forgalmazása és 

hasznosítása. Másrészt pedig a piaci környezet mindazon szegmense, melyben a hozzáadott 

érték legnagyobb hányadát a tudás képezi (Báger, 2008). Ezek alapján azt gondolom, hogy 

a tudás menedzselésének hasznossága nem csak a vállalati szférában, hanem további 

ágazatokban is hasznosítható. 

Mivel értekezésem középpontjában a vállalatok vizsgálata áll, ezért áttekintem a 

tudásmenedzsment hasznosságát vizsgáló, kutatásaimat megalapozó fontosabb szekunder 

elemzéseket.  A Pa Consulting 2004-ben Németországban megvalósult kutatása alapján a 

tudásmenedzsment gyakorlatba való adaptálásának legnagyobb hozamai az idő- és 

költségmegtakarításokban, az információáramlás javulásában, a minőségben, a 

fogyasztókkal kialakított kapcsolatokban, a folyamatokban és az ügyfélszolgálatban 

mutathatók ki. A Per Partes által Csehországban lefolytatott elemzés másrészt bizonyította, 

hogy a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos elvárások főként a stratégiaalkotás, a 

fogyasztókról való ismeretek, a vállalat értékének növelése, valamint az új befektetési 

lehetőségek kiaknázására irányulnak (Šujanová, 2005). Az OECD 2004-ben Kanadában, 

Franciaországban, Dániában és Németországban elvégzett kutatása ezzel szemben egyéb 

tényezőket tárt fel a tudásmenedzsment alkalmazásának gyakorlatáról. A tudásmenedzsment 

eszközök vállalatokba való bevezetésének elvárásai főként a versenyképesség javulását, és 

az alkalmazottak közötti tudástranszfer hatékonyságának növekedését érintették. A 

tudásmenedzsment módszerek alkalmazása a nagyvállalatokban tudásmegosztás 

horizontális szinten való hatékonyságnövelését eredményezte, míg a kis- és 

középvállalkozások esetében az alkalmazottak ismereteinek és tudásának növekedése, 

valamint a folyamatok és termelés minőségének növekedése volt tapasztalható (OECD, 

2004; Kosárová, 2009). 

A tudás vállalati gyakorlatának jellemzőit több kutatás feltárta, azonban azok 

egymásra gyakorolt hatását kevésbé kutatták. Ennél fogva vizsgálatom nem csak a tudás 

menedzselésének főbb sajátosságait, hanem a tanuló szervezet jellemzők szervezetekben 

való jelenlétét is célozza. Szükségesnek tartom továbbá új megoldások – tudásprojektek-, 

vállalati elemzését is, mivel ezek a tudásmegosztás hatékonyságát növelő lehetőségek. 

Mindezen célokat a következő fejezetben fejtem ki részletesen. 
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2 DOLGOZAT CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

 A tudás jelenléte és jelentősége a vállalatok működésében megkérdőjelezhetetlen, 

mint ahogy annak a sikerességben és versenyképességben foglalt helyére az előző fejezetben 

bővebben kitértem. Dolgozatom kiindulópontját a gazdasági környezet, mint élő, működő 

és főleg egymással interakcióban lévő gazdasági szereplők működésének vizsgálata alkotja. 

Vizsgálataim során nem a vállalatokra ható külső tényezők komplexségét, összetételét és 

azok hatását elemeztem, hanem a tevékenységük során kialakuló jellemzőket. Ennek oka 

többek között, hogy a gazdaságok a globalizációs változások és a lokális értékek 

felértékelődése kapcsán is megváltoztak, s ezáltal a helyi/vállalati versenyelőnyt az emberek 

szakképzettsége, tudása, tapasztalata, társadalmi kapcsolatai, valamint az általuk 

működtetett struktúrák határozzák meg.  

 Kutatásomat és egyben dolgozatomat is több hazai és külföldi szakirodalomra, saját 

kutatási eredményekre és tapasztalatokra építve készítettem el. Elsődleges célom a vállalat, 

mint gazdasági egység egészének, a tudásmenedzsment elvein alapuló működésének 

vizsgálata volt. Meggyőződésem, hogy a nem anyagi jellegű erőforrások gazdasági 

jelentőségének felértékelődése megköveteli a vállalat vezetésétől az elavult, sok esetben 

csak megszokásokon és rögződéseken alapuló vezetés modernizációját, valamint a 

folyamatok új, innovatív megoldásokkal való korszerűsítését. Ezzel összhangban a dolgozat 

bevezető részében rövid áttekintést adtam a tudás versenyelőnyben és sikerességben játszott 

szerepéről. A további fejezetekben összefoglalom céljaimat, valamint bővebben bemutatom 

a kutatás alapjául szolgáló kutatási modellem elemeit.  

Dolgozatom elsősorban a sikeres tudástranszfert biztosító tudásmenedzsment 

rendszer elmeit és eszközeit mutatja be, melyek közül elsődleges megoldási lehetőségnek a 

tudásprojektek alkalmazását tekintem. Nem csak a szervezetekben alkalmazott 

tudásmenedzsment jellemzőit vizsgálom, hanem a gördülékeny tudásáramlás szervezeti 

sajátosságait is. A tudás megfelelő menedzselése által, a tanuló szervezet alapelveinek való 

megfelelés, modellemben feltételezi a vállalat további elemeinek, mint kultúra, struktúra és 

vezetési stílus támogató jellegének biztosítását is. Mivel a tudáscsere hasznosságát nem csak 

az egyén, csoport és szervezeti szintek között lehet értelmezni, ezért a szervezetek közötti 

megosztási opciókat is bővebben elemzem. Kutatásom mintájában a szlovák és magyar 

határtérség vállalatai szerepelnek. A célom tehát a tanuló szervezet alapvető elemeinek 

vizsgálata, majd a tudásmegosztás hatékonyságát támogató tudásprojektek jellemzőinek 

elemzése a vizsgált határtérség vállalati között.  
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Dolgozatom első fejezete főként kutatási eredményekre alapozva, a tudás 

felértékelődését és a vállalati versenyképességre gyakorolt hatását foglalja össze. A második 

és harmadik fejezetben bővebben bemutatásra kerül kutatásom és dolgozatom célja, 

valamint a vizsgálatomat megalapozó kutatási modell. A dolgozat további fejezeteiben a 

kutatási modellben bemutatott vizsgálati területekre épülő hipotézisrendszer, a kutatást 

megalapozó és megelőző vizsgálatok, valamint az alkalmazott vizsgálati módszerek 

bemutatása található. A negyedik fejezet hazai és nemzetközi irodalmi forrásokat és kutatási 

eredményeket felhasználva a modellben tárgyalt tényezők lényegét, a tudástranszferre 

gyakorolt hatását, valamint az alkalmazott eszközrendszert összegzi. A dolgozat ezen része 

a tudásátadás szervezeti jellemzőit és térben való megvalósulásának bővebb ismertetését is 

tartalmazza.  

Az értekezés megírása során kitűzött általános és kutatási célok a vállalatok újszerű, 

elsősorban az egyének tudására és innovatív megoldásokra fókuszáló megközelítésen 

alapuló vizsgálatát jelentik. Ennek megfelelően az elméleti áttekintés nem csak a tudás és 

tudásmenedzsment fogalmi hátterének összegzésével foglalkozik, hanem azok a vállalat 

operatív és stratégiai működésében elfoglalt helyét mutatja be. Fontosnak tartom a 

tudásteremtést és tudásátadás modelljeinek bemutatását is, mivel a kutatási célomban 

szereplő tanuló szervezeti jellemzőkre épülő vállalati működés alapvető eleme ezek 

hatékony és sikeres alkalmazása. Dolgozatomban az innovatív, projekt alapú megoldások 

alkalmazásának sajátosságait is kutatom. A tudásmenedzsmentet támogató szervezeti 

kultúra, vezetés és struktúra egyik ilyen eszközének a tudásprojekteket tekintem. 

Véleményem szerint a térben és időben végbemenő változások felgyorsulása megköveteli 

az idő, költségek és eredmény egyszeri, komplex egészként való értelmezését, amelynek 

leghatékonyabb eszköze a folyamatok és módszerek projektelvű megközelítése. A 

tudásprojektek megfelelő kidolgozása nem elégséges a tudásteremtés, -átadás és -

felhasználás eredményességéhez, mivel ezzel párhuzamosan szükséges az azokat támogató 

strukturális és egyéb környezeti jellemzők bevezetése is. Véleményem szerint a 

tudásmenedzsment hatékonyságát optimális módon a tanuló szervezet sajátosságait tükröző 

szervezet képes biztosítani.  

Erre a gondolatmenetre építve kutatásomban egyrészt a vizsgált térség vállalatai 

körében a tudásmegosztást támogató vezetési stílus, szervezeti struktúra és vállalati kultúra 

jegyeit elemzem, másrészt pedig a tudásátadás eszközeként szolgáló tudásprojektek hátterét 

és alkalmazásuknak sajátosságait vizsgálom. Célkitűzéseim között szerepel a vállalatok 
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közötti, akár határon átívelő együttműködés jellegének elemzése is, valamint a 

tudásprojektek fejlesztési lehetőségeinek felkutatása.  

 Az értekezés gerincét a kutatási kérdések megválaszolása, eredményeinek 

összegzése, valamint a hipotézisek bizonyítása alkotja. Az eredmények összegzése nem csak 

a főbb megállapításokat, de a jövőbeni kutatási irányokat is tartalmazza.  
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3 A KUTATÁS CÉLJA ÉS A KUTATÁST MEGALAPOZÓ MODELL 

 Értekezésem ezen fejezetében a tudásátadás hatékonyságát növelő modell 

bemutatásával foglalkozom, amely középpontjában a sikeres tudásmenedzsment folyamatai 

állnak. A modellben alkalmazott elméleti fogalmak, eljárások és folyamatok részletes 

ismertetését hazai és külföldi szakirodalomra építve disszertációm következő fejezete 

tartalmazza.  

 Az előző fejezetekben már több ízben is utaltam a tudás felértékelődésének 

jelentőségére nem csak a társadalomban, de a gazdasági környezetben is. Kutatásom célja 

összhangban a dolgozat céljával több részcélt tartalmaz: 

- összesíteni a feldolgozott irodalmi források alapján az elméleti modellekben szereplő 

főbb folyamatokat és megoldási lehetőségeket, amelyek által növelhető a vállalaton belüli 

és vállalatok közötti tudásmegosztás hatékonysága, 

- a kutatás alapjául szolgáló modellben összekapcsolni a tudásmenedzsment általam 

választott modelljét a tanuló szervezet alapjául szolgáló tényezőkkel, amelyek együttesen 

hozzájárulnak a tudásprojektek sikeres alkalmazásához, 

- kutatásomban feltárni a szlovák-magyar határtérség vállalati körében a tudásátadás 

jellemzőit, valamint vizsgálni a tudás projekt alapú transzferálásának gyakorlati 

sajátosságait, 

- felmérni a vállalatok körében a tudásprojekt alkalmazását biztosító szervezeti jellemzők 

meglétét, amelyek kutatási modellemben a projektek, mint tudásátadást támogató 

eszközök szerves részei.  

 A tudásmenedzsment jellemzőit, eszközeinek mikro- és makro szinten való 

alkalmazását számos hazai és nemzetközi kutatócsoport vizsgálta, azonban a tudásátadás 

projektekkel való megoldásának jellemzőit részletesen, és nem csak kisebb szeletekben, még 

nem kutatták két szomszédos ország vállalatai körében. Tanulmányok és kutatási jelentések 

olvashatók, ahol a tanuló szervezet modelljei alapján vizsgálták különböző aspektusban a 

szervezeteket, azonban a szervezeti jellemzők és tudásátadás hatékonyságának kapcsolatát 

csak ok-okozati kapcsolódásban elemezték. Éppen ezért a kutatásom alapjául szolgáló 

modellemben célom egy komplex rendszerben összekapcsolni a tudásmenedzsment alapvető 

folyamatait a tanuló szervezet jellemzőivel, hozzájuk rendelve a tudásprojekteket, mint 

egyfajta tudásátadást támogató eszközt. 

 A kutatási kérdéseim megfogalmazásában, a modell részeinek kidolgozásában, 

valamint a hipotézisem felállításában is több, megelőző kutatás szolgált alapul. A primer és 
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szekunder kutatási eredmények, valamint a témában feldolgozott széleskörű irodalom 

alapján vizsgálatom a következő kutatási kérdések megválaszolására irányul: 

- Milyen jellemzők határozzák meg a vállalatokban a tudásátadást? Milyen eszközökkel, 

eljárásokkal ösztönözik a vezetők a tudásmegosztást? 

- Mennyire nyitottak a vállalatok a tudásmenedzsment bevezetésére, használják-e 

operatív folyamataik során a tudásmenedzsment eszközöket? Milyen problémákkal 

szembesülnek a vállalatok a tudásmenedzsment folyamatok alatt? 

- Törekednek-e a kis- és középvállalkozások a kor igényeit kielégítő szervezeti kultúra, 

struktúra és vezetési stílus megteremtésére? Működik-e a vállalatokban a projekt alapú 

gondolkodás? Milyen kultúraelemek jellemzik a szervezetek kultúráját? 

- Megfelelő úton haladnak-e a vállalatok a tanuló szervezetek felé vezető úton?  

- Mely szervezeti struktúrák támogatják a tudásprojektek megvalósítását? A projekttípusú 

szervezetei struktúra jellemzőire épül a tudásprojekteket kivitelezők struktúrája? Mely 

vezetési stílus elemeit hordozzák a szervezetek? 

- Melyek a tudásprojektek célkitűzései? A tudásprojektek sikerességi tényezői fellelhetők 

a vállalatokban? 

- Mi motiválja a vállalatok együttműködését? Hajlandók-e a szervezetek újabb 

információk vagy tudás megszerzése érdekében együttműködni?  

A tudásmenedzsment rendszer kiépítése, módszereinek bevezetése a szervezetbe és 

eszközeinek hatékony alkalmazása nagyon komplex folyamat. A kérdéskör összetettsége 

miatt annak én is csak egy részét vizsgálom, amely fókuszában a tudásmegosztás hátterét 

biztosító szervezeti jellemzők milyenségét, valamint eszközeként szolgáló tudásprojektek 

sikerességi tényezőinek sajátosságait elemzem.  

 A következőkben modellem részletes bemutatása következik, amely során nem csak 

az alapvető elemek kapcsolódási pontjait, hanem jövőbeni lehetséges továbbfejlesztési 

irányokat is szemléltetem.  

3.1 A tudásátadás hatékonyságát támogató modell  

 A vállalat sikeres és eredményes működésének biztosítása nem egyszerű feladat, sőt 

párhuzamosan folyamataik és egységeik hatékony menedzselése is kihívást jelent a vezetők 

számára. A gördülékeny működés elengedhetetlen feltétele a jól átgondolt rendszer 

kiépítése, melyben az erőforrások felhasználása a megfelelő termelékenység jegyében 

valósul meg.  Modellem központjában az emberi tudás, mint alapvető szervezeti 

sikertényező áll. Az alábbi fejezetben modellem részletes leírására és magyarázatára 
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törekszem, azonban a benne szereplő fogalmi meghatározások mélyreható értelmezése 

értekezésem további fejezeteiben olvasható. A modell megalkotása során a főbb 

összefüggések kiemelésére és ábrázolására helyezem a fókuszpontot, mivel a 

tudásmenedzsment folyamatok és a tanuló szervezet kialakulását megkövetelő szervezeti 

jellemzők összekapcsolása komplex megközelítést igényel.  

 Álláspontom szerint modellemben a tudásmenedzsment elveit alkalmazó szervezet 

egy adott piaci környezetben, annak sajátosságaival erőteljes kölcsönhatásban lévő, 

tudásmenedzsment körfolyamatra épülő, valamint a szervezeti struktúra, vállalati kultúra és 

vezetési stílus kölcsönhatásán alapuló, együttműködő rendszer. Amennyiben a vállalati 

jellemzők (struktúra, kultúra, vezetés) a sikeres tudásmenedzsment rendszer bevezetésének 

céljával kerülnek kidolgozásra, a sajátosságok kapcsolatrendszere egy tetraéderrel 

ábrázolható, amely alapja a tudásmenedzsment körfolyamata (Probst alapján), három másik 

lapja pedig a szervezeti struktúra, vállalati kultúra és vezetési stílus. Az oldalak éleinek 

mentén az elemek közötti különböző kölcsönhatások és együttműködések értelmezhetők. 

Kutatási modellem tetraéder-modelljét a következő ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: A kutatás tetraéder-modellje 

Forrás: Saját szerkesztés  

A továbbiakban lépésről lépésre építem fel az egyes elemeket, valamint kiemelem azok 

fontosságát. 

 Kutatási modellem építőköve Probst (1998) tudásmenedzsment folyamatait összegző 

modellje, amely logikus, egymásra épülő lépésekre bontja annak alapfeladatait. Választásom 
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azért esett erre a modellre, mivel a tudás menedzselésének folyamatát világos, mindenki 

számára közérthető feladatok sorozataként építi fel.  

s

 

3. ábra: A kutatási modell kiinduló körfolyamata 

Forrás: Saját szerkesztés Probst, 1998 alapján 

 Az ábrán szemléltetett folyamat működésének előfeltétele a szervezetekben a tudás 

fontosságának felismerése. Ennek érdekében a dolgozat elméleti áttekintése során külön 

hangsúlyt fektettem a tudás elemeinek részletes bemutatására, valamint a tudásteremtés 

jellemzőinek szervezeten belüli és kívüli elemeire.  

 A tudás menedzselése során a szervezeten belül az átadás szereplői interakcióba 

kerülnek egymással és a körülöttük lévő vállalati tényezőkkel is. A szervezeti működés 

alapvető részét képezi annak struktúrája, kultúrája és vezetésének stílusa. Modellemben ez 

a három meghatározó tényező a tudásmenedzsment körfolyamattal állandó és kölcsönös 

kapcsolatrendszert teremt.  

1. 
Tudásprioritás 
meghatároása

8. Tudás 
felmérése

7. Tudás 
rögzítése

6. Tudás 
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5. Tudás 
szétosztésa

4. Tudés 
fejlesztése

3. Tudás 
megszerzése

2. Tudás 
aznosítása
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4. ábra: A tudásmenedzsment körfolyamatot befolyásoló szervezeti tényezők 

Forrás: Saját szerkesztés 

A tudásátadás során az egyének és csoportok viselkedésére, valamint nyitottságára 

nagymértékben hatást gyakorolnak a struktúrában kialakított függőségi kapcsolatok, hatás-, 

illetve felelősségi körök. A vezető személyisége, az általa gyakorolt hatalmi elvárások és 

vezetői képességek teremtik meg a tudástranszfer közvetlen közegét. A tudás megosztásának 

nehezen tárgyiasítható, de annál fontosabb eleme a szervezeti kultúra jegyei által kialakított 

környezet. Modellemben a tudásfolyamatot körülhatároló puha tényezők tehát azok a 

szervezeti sajátosságok, melyeket a vezetés, struktúra és kultúra hordoz magában. Célom 

ezen elemek tanuló szervezet elvárásai alapján történő értelmezése.  

 A tanuló szervezetté való alakulás megközelítésemben feltételezi az egyének és 

csoportok által tulajdonolt, valamint a vállalat folyamataiban kialakult bármilyen jellegű 

tudás integrálását, fejlesztését, rögzítését és hozzáférhetővé tételét a szervezet egészében. 

Úgy gondolom, hogy a sikeres és folyamatos tudásmegosztási stratégia kialakításához 

szükséges a tanuló szervezet elemeinek és az általam kiemelt sajátosságok (vezetési stílus, 

szervezeti struktúra, vállalati kultúra) jegyeinek összekapcsolása. A körfolyamatra épülő 

három sík magában hordozza a tanuló szervezet követelményeként megfogalmazható 

elemeket, amelyeket a következőkben szemléltetek. A három egymással kapcsolatban álló, 

de elhatárolható részekben csoportosított összetevőket elméleti modellek, megvalósult 
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kutatások, illetve egyéb szekunder források alapján építettem fel. Kutatásomban célom ezen 

puha tényezők vállalati jellemzőinek vizsgálata.  

 Az első fontos kiegészítője a tudásmenedzsment folyamatoknak a vállalatokban a 

szervezeti kultúra. A tudástranszferben részt vevő személyek cselekvését többek között 

befolyásolják a szervezeti, de a nemzeti kultúra elemei is. A tudásmegosztás sikere 

érdekében fontosnak tartom megvizsgálni azokat a szervezeti kultúrajegyeket, amelyek 

közvetlen vagy közvetett módon hatnak az átadására. A következő ábra szemlélteti 

modellem azon kultúraelemeit, melyek gerincét alkotják a tudástranszfer hatékonyságának.  

 

5. ábra: A tudásmegosztást támogató szervezeti kultúra elemei 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az ábrán megfigyelhető, hogy az alapkövet jelentő tudásmenedzsment körfolyamatokra 

épülő három síkból kialakult térbeli alakzatban, a szervezeti kultúra a zöld színű oldalt jelöli. 

A tanuló szervezet kialakulásához szükséges vállalati komponensek pedig a kiemelt részen 

olvashatóak. Meggyőződésem, hogy a felsorolt alkotóelemek megfelelő menedzselése 

támogatja a sikeres és akadálymentes alkalmazását a tudásmenedzsment eszközöknek, tehát 

a tudásprojekteknek is. A tudásmegosztás modellemben leginkább Quinn (1992) 

kultúratípusai közül a támogató és innováció-orientált kultúratípusainak sajátosságaival 

írhatók le. A szervezeti kultúrát napjainkban már nem csak a szokások, hagyományok és 

kialakult vállalati légkör határozza meg. Véleményem szerint az egyén, mint erőforrás 

szerepének felértékelődésével párhuzamosan előtérbe kerültek ezen szereplőkkel 

kapcsolatos kultúrajegyek is. Amennyiben az egyén vagy csoport tagjai nem mutatnak 

hajlandóságot a tudás megosztására vagy új ismeretek tanulási szándékára, a 

tudásmenedzsment eszközeinek hatékonysága is veszélybe kerülhet. Fontos tehát az 

Tudásmegosztást támogató szervezeti 

kultúra elemei: 

 Kölcsönös bizalom, felelősség 

Együttműködő kooperatív magatartás 

 Csapatkohézió, szervezet iránt 

elkötelezettség 

 Emberi erőforrás fejlesztése 

 Egyéni fejlődés lehetősége 

 Innováció és kockázatvállalás 

 Kreatív problémamegoldás 

 Szabad és szerteágazó 

információáramlás 

 Csoportos képzése és tanulása 
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alapvető érdek mellett a közösségi légkör, tudásmegosztást- és tanulást támogató környezet, 

innovációra és kockázatvállalásra nyitott, valamint bizalomra épülő kultúra kiépítse során a 

szervezet változásokra való nyitottsága.  

 Az egyének, csoportok és a szervezet tulajdonában lévő tudás átadására sok esetben 

ezen résztvevők önmaguk által motiváltak, azonban vannak esetek amikor a vállalat 

merevsége megakadályozza őket. A vállalati méret, de működésének ideje is hatással vannak 

a kialakult szervezeti struktúra jellegére. Napjainkban a versenyképesség növelése 

érdekében szükségessé vált a struktúrák átszervezése, a statikus jegyek és rögzült merev 

működési elvek átértékelése. Az ezzel kapcsolatos döntések középpontjában a struktúra 

dinamikusságára, változó igényekhez való gyors adaptálódásra, a lentről érkező 

kezdeményezések és fentről irányított folyamatok konszenzusára, valamint a tudáselemek 

áramlásának akadálymentesítésére kell törekedni. Ugyanakkor nem lehet figyelmen kívül 

hagyni a tudásmenedzsment hatékonyságát támogató elemek szervezeti struktúrába való 

beépítésének feltételét sem. A következő ábra összesíti a szekunder adatok alapján 

összegyűjtött, tanuló szervezet kialakulását és tudástranszfert támogató szervezeti struktúra 

komponenseit. 

  

6. ábra: A tudásmegosztást támogató szervezeti struktúra elemei 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kutatási modellemben a szervezeti struktúra a piros színnel jelölt részét alkotja a 

tetraédernek. A struktúra szerepe a tudásprojektek alkalmazhatóságában összetett: egyrészt 

fontos alkalmazkodnia a projektalapú gondolkodásmód követelményeihez és egyben 

támogatnia a tudásáramlás akadálymentesítését, másrészt viszont fontos kiszolgálnia a 

vállalat operatív folyamatainak igényeit. Értekezésemben arra törekszem, hogy 

megvizsgáljam a struktúra azon elemeit, amelyek a mindennapi tevékenységeket kiegészítve 

Tudásmegosztást támogató szervezeti 

struktúra elemei: 

 A struktúra jellege, típusa 

 A struktúrában jelen lévő személyes 

kapcsolatok gyakorisága 

 Szervezeti egységek elhelyezkedése, 

kapcsolatrendszere 

 Átláthatóság, egyértelműség, 

komplexitás 

 Szervezeti klíma 

 Munka természete 

 Döntéshozói- és tevékenységi körök 

 Vezetői szintek, felelősségi körök 
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megteremtik a tudásmegosztás-támogató eszközök alkalmazhatóságát. Mivel a 

tudásprojektek komplex eszközrendszer kivitelezését jelentik (akár egy tudástérkép, 

intranet, vagy tudásbázis elektronikus hátterének kialakítását), sikerességükhöz 

elengedhetetlen a szervezet nyitottsága. Vizsgálataim során a projekttípusú szervezeti 

struktúra sajátosságainak meglétét elemzem a válaszadók között. Ugyanakkor nem elég a 

tudáshoz való hozzáférhetőség lehetőségeinek megteremtése, a sikerhez be kell azt építeni a 

vállalat működésébe. 

 A vállalatok tudásbázisának legnagyobb értéke az egyének tacit tudásában van. Nem 

szabad azonban megfeledkezni róla, hogy hiába vannak kialakítva a megfelelő szervezeti, 

infrastrukturális megoldások, ha az egyének tudásátadása a vezető által támasztott 

korlátokba ütközik. Ha a vezetés bármelyik szintje által nem támogatott a transzfer, akkor a 

részvevőinek akarata sem elegendő annak kivitelezéséhez. A vezetés támogatásának 

hiányában az egyének bizalmatlanná válhatnak, elzárkóznak az új ismeretek és tudás 

megszerzése elől, sőt gyakran munkahelyük féltése miatt tudásukat és tapasztalataikat nem 

hajlandók átadni munkatársaiknak. Még abban az esetben sem, ha ez nehezíti 

munkakörülményeiket. A leírt konfliktusok megelőzése érdekében fontosnak tartom a tudás 

menedzselésének körfolyamatával kapcsolatban lévő vezetési stílus jellemzőinek 

vizsgálatát. A következő ábra modellem harmadik síkja által behatárolt (sárga színnel jelölt) 

részét, a tudásra épülő szervezet vezetési stílusának összetevőit ábrázolja.  

 

 

7. ábra: A tudásmegosztást támogató vezetési stílus elemei 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ebben a dimenzióban fontosnak tartom vizsgálni a mintában szereplő vállalatok körében, 

hogy a megváltozott környezetben és körülményekben hogy tudnak helytállni a vezetők, 

Tudásmegosztást támogató vezetési stílus 

elemei: 

 Új vezetői szerepek 

 Felelősségvállalás a tudásmegosztás 

támogató elemek bevezetéséért 

 A szervezet részvevői által elfogadott 

működési rendszer 

 Vezető – egyének – csoportok kapcsolata 

 Változások menedzselése 

 Vezetési célok – szervezeti stratégia – 

tudásmenedzsment célok kapcsolata 

 Tudásra épülő vízió, stratégia  

 Vezetői magatartás 
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milyen mértékben tükrözi a struktúra nyitottsága a vezetők hozzáállását, valamint az 

alkalmazottak tudásáramlást támogató lehetőségek használatára való ösztönzését a vezetők 

által. Véleményem szerint a döntéshozók feladata eldönteni és kijelölni azt a fejlődési 

irányvonalat, amelyen haladva a szervezet átalakulhat tanuló szervezetté. Ez magában 

foglalja a vezetők kezdeményezését, a tudásmenedzsment rendszer létrehozását és 

működtetését is. A gyakorlatban tevékenykedő vezetők számos érvet és ellenérvet is fel 

tudnak sorakoztatni a tudás átadásának támogató eszközök bevezetésével és működtetésével 

kapcsolatban. Többen azonban megfeledkeznek arról a tényről, hogy önmaguk és társaik 

folyamatos fejlesztése által, a szükséges információkhoz és adatokhoz való gyors hozzáférés 

biztosításából, és a tudás hozzáférhetőségéből alakulhat ki a vállalat tartós versenyelőnye a 

piacon.  

 Ha eleget tesznek a vállalatok a tudásmenedzsment körfolyamatában leírt 

lépéseknek, valamint a tudásra épülő rendszer kiépítése során ügyelnek a szervezeti 

struktúra, kultúra és vezetési stílus tudásáramlást támogató összetevőire, elérhetik a tanuló 

szervezet által biztosított előnyöket. A tanuló szervezet által elvárt sajátosságokat 

értekezésemben Garvin (2008) megközelítése alapján elemzem. A modell elemeit hordozó 

szervezetekben a tudásátadást különböző tudásmenedzsment eszközök bevezetése által 

valósítják meg a vállalatok. Ahogy dolgozatomban már erre többször utaltam, 

megközelítésemben ennek leghatékonyabb eszközei a tudásprojektek. Ezek megfelelő 

működését több sikertényező befolyásolja, melyeket bővebben a következő fejezetben 

mutatok be.   

 Napjaink gazdasági környezetében a piac meghatározó szereplői a globális vállalatok 

- melyek a költséghatékonyságot figyelembe véve hoznak létre központokat és 

telephelyeket-, illetve a lokális értékekre épülő kis – és középvállalatok (sokszor stratégia 

partnerségek vagy szerveződések részei). A helyi értékek főleg a nem tárgyiasult javakban 

vannak, mint a tudás- és kapcsolati tőke (Rechnitzer – Lengyel, 2004). Látható tehát, hogy 

nem elég a szervezetek belső jellemzőit a tudásra fókuszálni, hanem közös 

együttműködéssel lehetőség nyílik a helyi piacok meghatározó szereplőivé válni.  

A tudás megszerzése érdekében nem feltétlenül szükséges központok vagy képzési 

intézményekkel partnerségbe szerveződni, hiszen vállalati inkubátorokban vagy akár közös 

erőforrásszerzésben is lehetőség nyílik a tudáscserére. Véleményem szerint, a 

tudásprojektek is megfelelő teret nyújtanak a különböző szervezeti ismérvekkel rendelkező 

vállalatok tudásának átadására és a résztvevők számára hozzáférhetővé tételére.  
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 A fent leírt ismeretek alapján, modellemet tovább gondolva igyekeztem azt 

kibővíteni nem csak egy vállalatra, hanem együttműködő szervezetek többségére. Ebben az 

esetben feltételezem, hogy a partnerségben résztvevők célja elsősorban a tudás megosztása, 

mivel saját szervezetük a tudásmenedzsment folyamatai alapján működik. Optimális 

helyzetben rendelkeznek a szereplők kiépített tudásmenedzsment rendszerrel is. Mivel 

azonban az általam vizsgált térség vállalatai nem minden esetben tesznek ennek eleget, ezért 

a tudás térbeni áramlása különböző korlátokba ütközhet.  

 

8. ábra: A tudásmegosztást támogató modell jövőbeni lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az ábra az általam vizsgált kutatási modell – tetraéder fejlődési lehetőségeit mutatja be. 

Amennyiben a vállalatok közösen (több azonos tudásmenedzsment modell összekapcsolása) 

együttműködnek valamilyen jellegű tudás megszerzése céljából, akkor bizonyos egységeik 

átfedésbe kerülnek. Az összekapcsolások eredményeként újabb „ikerkapcsolatok” alakulnak 

ki, amelyek közös elveken és értékeken alapuló struktúrát, vezetési stílust és kultúrát 

teremthetnek. A lokális, vagy akár több teret összekapcsoló, tetraéder alapú 

együttműködések gyémántmodelleket alkotnak. Az együttműködések során keletkezik egy 

szabad tér (üreg) a modell közepén, amely magában foglalja a környezeti jellemzőket, állami 

és törvényi szabályozásokat, nemzeti kultúrák sajátosságait, lokális jellemzőket és a határon 

átívelő kapcsolatok komplexitásának elemeit.   

 Kutatásomban tehát modellemből kiindulva a következő kérdésköröket vizsgálom: 

- a tudásmenedzsment lépéseinek jellemzői a vállalatokban, 

- a tudásátadást támogató szervezeti sajátosságok – struktúra, vezetési stílus, kultúra – 

eleminek vállalati gyakorlatát, 
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- a tudásmenedzsment eszközök alkalmazásának sajátosságait, valamint a tudásprojektek 

sikerességét biztosító tényezők mintaelemeknél való fellelhetőségét, 

- a tudás megszerzésén alapuló együttműködések jellegét.  

 Dolgozatom további részeiben a modellben szereplő változók és összetevők elméleti 

fogalmait és összefüggéseit mutatom be, majd a modellhez kapcsolódó hipotézisek 

megfogalmazásával, bizonyításával és kutatási eredményei részletes elemzésével 

foglalkozom.  
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4 A TUDÁSÁTADÁST TÁMOGATÓ MODELL ELMÉLETI 

MEGALAPOZÁSA  

 Értekezésem előző részében részletesen bemutattam, a különálló, de egymáshoz 

szorosan kapcsolódó sajátosságokat - eltérő színezéssel is elkülönítve -, modellem 

legfontosabb kapcsolatrendszereit és összefüggéseit. Ebben a fejezetben a modell különböző 

dimenzióival és eszközrendszereivel kapcsolatos fogalmakat és modelleket tárgyalom, 

amelyek megismerése által a tudásátadás hatékonysága szervezetek szintjén és a közös 

együttműködések során is növelhető.  

4. 1 A tudás 

 Jelen fejezetben vizsgálatom kiindulópontját képviselő tudás jellemzőit mutatom be 

azzal a céllal, hogy rámutassak azoknak a vállalati folyamatokban lévő fontosságukra. 

Ugyanakkor elsődleges vizsgálati elemként lényegesnek tartom a fogalom pontos 

meghatározását és összetevőinek részletes magyarázatát.  

 A tudásnak, bármennyire is a vállalkozók és egyének által elfogadott alapvető 

erőforrás, nem minden esetben ismerték fel terjesztésének és fejlesztésének fontosságát. 

Számos kutató rávilágított tovagyűrűző hatásaira (Dőry, 2005), azonban 

hozzáférhetőségének biztosítása és terjesztése komplex megközelítést igényel. A tudáshoz, 

mint felértékelődött termelési tényezőhöz kapcsolódó teljes vagy részleges folyamatok 

újjáalakították és jelenleg is formálják a gazdaság működését (Lengyel, 2010). 

 A tudás fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Többféle megközelítés 

létezik, kutatásával pedig több tudományterület foglalkozik. Jelenthet információt, 

tudatosságot, megértést, megismerést, hozzáértést, bölcsességet, felfogást, tapasztalatot, stb. 

(Sveiby, 2001). Duden (1999) kettős értelmezésben jellemzi: egyrészt, mint bizonyos terület 

ismereteinek összességét, másrészt pedig magyarázandó tények és megválaszolandó 

kérdések feleleteinek és megoldásainak ismeretét.  

 A tudás jelentését mindig befolyásolta a korszak gondolkodásmódja, történelme, de 

technológiai és infrastrukturális fejlettségi szintje is. Míg az ókorban az emberi boldogság 

alapvető elemeként, helyes ítéletként és érzékelésként szerepelt (Fehér, 2004), a 

középkorban a vallási értékekkel kapcsolatban vizsgálták, addig napjainkban a gazdaság 

egyik mozgatórúgójának tekinthető. Polányi (1967) a tudást nem csak egy szervezet, vagy 

valamilyen közösség tulajdonának tekinti, hanem emberek által létrehozott, érzelmeket és 

indulatokat tartalmazó, nyilvános tényezőnek. A tudás lehet valamilyen tárgyi jellegű 
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hordozókon rögzített, illetve az értékteremtő folyamatokba, mint tapasztalaton és tanuláson 

alapuló jelenség (Reinmann-Rothmeier, 2001). 

 A szervezettudományok képviselői elsődlegesen a tudás hasznosságát a felmerülő 

problémák megoldásaként szemléltetik. Drucker definíciója szerint a tudás 

eredményorientált információk halmaza (Drucker, 1993; Yi-Chun – Yen-Chun, 2009). 

Megközelítése alapján a szervezetek és a társadalom számára is olyan értékes erőforrás, 

amely hozzásegít bármilyen egyéb szükséges jószág megszerzéséhez (Tomka, 2009). Az 

irányzat más képviselői szerint a tudás olyan személyes képesség, amelynek köszönhetően 

az egyén képes hatékonyan elvégezni feladatait. A tudás nem csupán egyéni képesség, 

hanem interakciók által jön létre (Wilkesmann-Rascher, 2004). 

 Legnagyobb mértékben Davenport és Prusak (2001) értelmezésével tudok 

azonosulni, akik szerint a tudás „körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális 

információk heterogén és folyton változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új 

tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához” (Davenport–Prusak, 2001, 21 

o.).  

 Mivel a szervezetek folyamatos interakcióban vannak környezetükkel, 

elengedhetetlennek tartom annak gazdasági és kvantitatív jellegű megközelítését is. Nem 

értek egyet olyan szerzők munkáival, akik megkérdőjelezik a tudás vállalati mutatókban való 

értelmezhetőségét. A tudás tőke jellegű értelmezése alapján a szervezetek alapvető 

erőforrása a munka, tőke és a természeti erőforrások mellett. Tartalmazza az 

eredményességhez szükséges készségeket, ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket, 

értékeket és megérzéseket. Tehát egy olyan immateriális jószág, amely értéke alkalmazása 

és megosztása által növekszik, valamint hasznossága csak utólag értékelhető (Lucko-

Trauner, 2005). A tudás gazdasági jószágként való elemzése során szükségessé válik annak 

mikroökonómiai és aktívum alapú magyarázata is. A mikroökonómiai értelemben a 

döntéshozásban és jószág-kiválasztási folyamatokban játszik szerepet a fogyasztó és eladó 

kapcsolatában, mivel feltételezzük, hogy a döntéseik mögött releváns információk 

birtokában vannak. Ebből következik, hogy a gazdasági szereplők racionálisan használják 

fel meglévő tudásukat (Lundvall, 2004). Ha a tudást a vállalat mérlegében az eszközök közé 

soroljuk, akkor a gyártási folyamatban vagy az ellátási láncban inputként jelenik meg 

kompetencia formájában, illetve outputként innováció által. Természetesen a tudás és 

ismeretek az adásvétel tárgyává is válhatnak (Rehák, 2009).  

 A tudást a folyamatok legfontosabb hozzáadott értékének tekintem, mivel 

meghatározó szerephez jut az alaptevékenységek megszervezése, de akár a stratégia alkotása 
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során is. A továbbiakban bemutatom főbb elemeit, valamint szervezetben létrejövő típusait 

és megnyilvánulási formáit.  

4.1.1 A tudás elemei 

 A tudás nehezen mérhető vagy ellenőrizhető, ezért a szervezeteknek hatékonyan kell 

kezelniük annak érdekében, hogy a hallgatólagos tudást (melynek definiálására később 

kitérek) és a benne rejlő képességeket, tapasztalatokat teljes mértékben kihasználják 

rendszereikben, struktúrájukban (Kanagasabathy-Radhakrishnan-Balasubramanian, 2013). 

 Ha gyakorlati szempontból közelítjük meg a rendszert, a következő elemeket 

sorakoztathatjuk fel egymás mellé: jel, adat, információ, amelyek egymástól elhatárolható, 

egymásra épülő szakaszai a tudás életciklusának (Bencsik, 2009). A kapcsolatrendszer alján 

a jel helyezkedik el. Valójában egy olyan jelenség, amely által valaminek a létezésére, okára 

vagy bekövetkezésére lehet utalást tenni. Olyan összefüggéstelen adatelemeket jelent, mint 

például a karakterek, betűk, számok (Hansen, 1992).  

 A jelből következik az adat, amely nem minden esetben foglal magában információt, 

mivel egy adott ismeret fizikai, azaz körülhatárolható formában való megjelenítését vagy 

kódolását jelenti (Bakacsi, 2000), de értelmezhető tényként is. Ebben az esetben az adat 

valamilyen meghatározott szituációra utal egy egyedi időpontban, tehát valójában a 

megjelenített jelek összessége (Bencsik, 2009). A szisztematikusan szervezett adatok – 

amelyek alapján előre becsülhetők és meghatározhatók a következmények – rendszerét 

információnak nevezzük (Meadows, 2001).  

 Információnak tekinthető tehát bármi, ami valamilyen módon bizonytalanságot 

szüntet meg, megerősítve ezzel a problémás helyzetet és a kérdések megoldására kialakult 

válaszlehetőséget (Bakacsi, 2000). A vállalatban az információk általában valamilyen 

dokumentált üzenet formájában jelennek meg és a mindennapi operatív kommunikáció 

részét képezik. Az információ fő célja a tevékenységek, dolgok értelmezésének változtatása, 

s ezáltal a befogadó ítéletének és viselkedésének befolyásolása (Davenport–Prusak, 2001). 

Az információ értelmezett formáját a szemléltetett összefüggésben tudásnak nevezzük. 

Abban az esetben alakul át az információ tudássá, ha valamilyen környezetbe helyeződik, 

hitelességen alapszik és tapasztalatokhoz kapcsolható (Pakucs-Papánek, 2006).  

 A tudás az információ befogadójában tehát cselekvési vagy éppen nem cselekvési 

ingert vált ki. A tudás ezen értelmezésében az egyének döntésképessé és cselekvőképessé 

válnak (Fehér, 2003). A tudás az információval ellentétben tevékenységorientált. Kriwet 

(1997) a tudás és az információ közötti különbséget több megközelítésben elemzi. 
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 Véleménye szerint az információ elszigetelt, a teljes információhalmaz csak 

bizonyos töredéke, nem teszi lehetővé önmagában a döntést illetve cselekvést, világos, nem 

vet fel további kérdéseket, kizárólag leíró jellegű, valamint explicit formában jeleníthető 

meg. Ezzel ellentétben a tudás különböző információkat egy halmazba kapcsol össze, 

értelmezéseket és követhető folyamatokat eredményez, támogatja a cselekvést és 

döntéshozást, többjelentésű, bizonytalanságokat tartalmaz, új kérdések felvetésére ösztönöz, 

normatív és érzelemdús egyaránt, valamint értelmezhető tacit és explicit formában is 

(Kriwet, 1997; Dragusanu, 2006).  

 Mivel értekezésemben a tudásfolyamatok rendszerben való működésével is 

foglalkozom, fontosnak tartom a fent leírt alappillérek struktúrában való értelmezését. 

Leginkább Ackoff (1989) hierarchiába foglalt logikájával értek egyet, mivel a tudás 

dimenzióját nem egy állandó végeredménynek tekintette, hanem továbbfejleszthető 

elemként értelmezte.  

 

9. ábra: Ackoff tudáspiramisa 

Forrás: Ackoff, 1989 

Ackoff a tudáspiramis tetejére a bölcsességet és az élettapasztalatot helyezte. A modell 

egymásra épülő elemekből áll, amelyek mindegyike magában foglalja az alatta lévő 

kategóriát. A piramist a későbbiekben tovább bővítette a megértés szintjével (Ackoff, 1989).  

A modellben Ackoff értelmezése szerint az adatok nem hordoznak magukban értékeket, 

valójában különböző megfigyelések eredményei. Az adatok akkor válnak a szervezetek 

számára értékessé, ha az információ részét képezik már. Az információk a tevékenységek és 

feladatok során megfogalmazott kérdések válaszai. A piramis következő szintjén szereplő 

tudás az információkat tovább finomítja, utasításokká alakítja át őket, ezzel lehetővé téve a 

rendszer megfelelő irányítását és az elvégzendő munka hatékonyságát. A tudáshoz szorosan 
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kapcsolható a megértés, ami az utasítások folyamatában felmerülő hibák javítását jelenti. A 

bölcsesség a következmények hosszú tavú előrelátását szimbolizálja. Tehát a jövőbeni 

lehetséges kimenetek előre jelezhetőségét és értékelését a teljes körű irányításhoz és 

ellenőrzéshez viszonyítva (Bernstein, 2009).  

 A tudás elemeinek térben való értelmezése a következőképpen jelenik meg (Chen-

Ebert-Laramee és társai, 2009): 

- észlelő – megismerő tér – az adatok szimbólumokat jelentenek. Az információk 

feldolgozott adatok: a ki, mi, hol és mikor feltett kérdésekre adott válaszok. A tudás 

pedig az adatok és információk alkalmazása a hogyan kérdés válaszaként.  

- számszerűsíthető tér – az adat valós vagy szimulált szervezetek tulajdonságainak és 

modelljeinek számítógépes ábrázolása. Az információk olyan adatok, amelyek a 

számítási folyamatok (mint például statisztikai elemzés) eredményeit képviselik. 

Valójában az adatokhoz való jelentésrendelést foglalják magukban. A tudás a 

számítógép által szimulált megismerő folyamat adatait képviseli. Ilyen folyamat lehet 

az érzékelés, a tanulás, az egyesítés és érvelés, illetve a humán emberi erőforrástól 

megszerzett ismeretek másolata. 

 Ackoff tudáspiramisa összefüggésbe hozható Bloom tudáslétrájával, melyben a 

kutató a tudásnak hat elemét különíti el egymástól: ismeret, megértés, alkalmazás, elemzés, 

szintézis és értékelés. Az előzőekben leírt területet a modell kognitív tartományának 

nevezzük. A taxonómia magában foglalja még az affektív és pszichomotoros tartományokat 

is. Az elsőbe az attitűdök, érzelmek és értékek sorolhatók, az utóbbiba pedig az egyén testi 

és fizikai képességei (Keneddy, 2007). A tudás az ismeretek emlékezet alapú felidézését, a 

megértés a tanult/tapasztalt információk megértési képességét, az alkalmazás az 

összegyűjtött ismeret új környezetben vagy folyamatban való felhasználását, az elemzés az 

információk összefüggésekre való bontását, a szintézis a kialakult elemek összegzését és az 

értékelés pedig a kialakult ismerethalmaz célhoz való alkalmasságának vizsgálatát jelenti 

(Keneddy, 2007). A rendszer egymásra épülő elemek folyamatát mutatja be, ahol mindegyik 

szint sikeressége attól függ, hogy a szervezet tagja képes-e az elérni kívánt szint alatti 

elemeket is teljesíteni. Például ha a vállalat, a menedzser elemezni szeretné a tudását, a 

sikerességhez szükséges beszereznie a megfelelő információt (1. szint), majd meg kell őket 

érteni (2. szint), és csak a feldolgozott információk után (3. szint) lesz képes őket elemezni 

(Anderson- Krathwohl, 2001).  

 A tudáslétra modelljének továbbfejlesztése a dimenziók és tudástípusok 

összekapcsolását eredményezte. Az emlékezés szintjén az információk felidézését, a 
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megértés esetén a különböző koncepciók kifejtését, az összegyűjtött információk 

megszokott környezetben valót alkalmazását, a kritikai gondolkodás során az információk 

részletes elemzését (a kapcsolat- és viszonyrendszerek megértése érdekében), a döntést 

támogató ismeretek értékelését, majd az új termékek és magatartás megalkotását 

tartalmazzák (Valent, 2007). 

1. táblázat: A tudás dimenziója – típusai és alcsoportjai  

MEGFOGHATÓ TUDÁS                                                                     ELVONT TUDÁS 

Tényleges Fogalmi Eljárási Metakognitív 

- terminológiai 

tudás 

- specifikus 

részletek és 

elemek tudása 

- tudás osztályozása 

és csoportosítása 

- alapelvek ismerete 

és általánosítása 

- teóriák, modellek 

és struktúrák 

ismerete 

- szükséges 

algoritmusok, 

módszerek, 

megoldások és 

képességek 

ismerete 

- az alkalmazáshoz 

szükséges tudás és 

lépések ismerete  

- stratégiai tudás 

- kognitív feladatok 

ismerete, 

kontextuális és 

feltételes tudás, 

- önismeret 

Ismeretek feltárása 

Emlékezet alapú 

ismeretszerzés 

Struktúra elemei 

közötti kölcsönös 

kapcsolatrendszerre 

való összpontosítás 

Folyamatokkal 

kapcsolatos 

ismeretek, 

feladatok 

megoldása során új 

tudás szerzése 

Az egyén tudási 

szintjének és 

tanulási 

környezetének 

megismerése 

Alapismeretek 

birtoklása 
Forrás: Krathwohl, 2002 alapján 

 A tudásfolyamatok elemezhetők az információk képességgé való átalakíthatóságuk 

alapján is. Firestone (2003) ebben a modellben a tudás folyamatát körfolyamatként 

ábrázolja. Ebben a megközelítésben az információ és az adatok összességét jelöli. A ciklus 

cselekvő elemeiként értelmezhetők a probléma vagy a szituáció, amelyek az információ és 

a tudás alkalmazásának igényét eredményezik egy új tudás vagy információ kialakítása 

során. Alapvető feltevése ennek az értelmezésnek, hogy a tudás nem létezhet ismeretek 

nélkül. A folyamat eredményeként a tudás szavak formájában jelenik meg írott vagy szóbeli 

formában. A körfolyamatban az így generált tudás ezt követően újra információvá alakul át 

(Firestone, 2003).  

 Egyetértek a modell kibővítésével, mivel a folyamatos technológiai és 

kommunikációs eszközök alapeleme az információ. Fontosnak tartom tehát a jövőbeni 

tudásmenedzsment rendszer szempontjából rámutatni a tudás információvá való 

visszaalakításának lehetőségére. 
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4.1.2 A tudás típusai  

 A tudásmenedzsment szakirodalmakban a tudás tipizálására és csoportosítására 

számos megkülönböztetés létezik. Az első alapján a vállalati tudás lehet tartalom és 

cselekvés jellegű. A tartalmi tudás magát az ismeretet jelenti, tehát a tények, jelenségek és 

elméletek tudását foglalja magában. A cselekvő tudás, vagyis a „know-how”- ja a vállalatnak 

(Reinmann, 2009). Léteznek olyan szerzők is, akik a tudást nem tekintik a vállalat 

versenyelőnyének. Nelson (1959) és Arrow (1962) értelmezésében a tudás közjószág 

jelleget ölt, mely nem megosztható, nem kisajátítható, nem kimeríthető és nehezen 

kereskedhető gazdasági erőforrás (Arrow, 1962; Nelson, 1959). Értelmezésükben, ha 

valakivel az egyén megosztja tudását, azáltal saját tudásának értéke nem csökken. Az új 

tudás forrásai leginkább a nagyvállalatok, illetve az állam által támogatott közintézmények, 

amelyek képesek a belőlük eredő hasznot felhasználni (Antonelli, 2008). 

 Polányi (1966) tudás megközelítésével egyetértek, mivel az ő elméletében mint 

egyéni erőforrást értelmezi a tudást. Elméletében elsősorban meg kell különböztetni explicit 

és tacit tudást (Polányi, 1966). A hallgatólagos tudásjószágok nehezen kifejezhetők, éppen 

ezért megosztásuk és lokális terjesztésük is megkérdőjelezendő. Gazdasági szempontból 

részlegesen kisajátíthatók és versenyképes erőforrásai a szervezeteknek. (Rehák, 2009). 

Polányi tudás csoportosításának jellemzőit a jéghegy modell segítségével foglalom össze 

(10. ábra).  

 

10. ábra: Jéghegy modell 

Forrás: Saját szerkesztés Polányi, 1966 alapján 

  Az explicit vagy kodifikált tudás csoportjába tartoznak a rögzíthető, szerkeszthető, 

könnyen átadható és összegyűjthető, látható és kifejezhető tudáselemek. Ezzel szemben a 

tacit vagy hallgatólagos tudás láthatatlan, nehezen megfogható és átadható, valamint 
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rögzíthető tudáshalmazokban. Tapasztalatokon és cselekedni tudáson alapszik. A jéghegy 

modellben szereplő két tudástípus teljes mértékben nem különíthető el egymástól, mivel 

egymást kölcsönösen kiegészítik. Polányi szerint a tudás egyrészt dinamikus folyamat, 

másrészt pedig statikus elem (Tua Haldin- Herrgard, online, 2013; Polányi, 1966). Míg a 

szervezet hallgatólagos tudása felfedezhető a munkavállalók képességeiben, 

tapasztalataiban és a problémamegoldó készségeikben, a kodifikált tudás kifejezve 

megtalálható különböző szabályzatokban, kézikönyvekben, adatbázisokban, stb. Az explicit 

tudás könnyebben menedzselhető a vállalatban, mivel a tacit tudás nehezen hozzáférhető és 

alakítható külső beavatkozással. A tudásmenedzsment és további menedzsment diszciplínák 

is, amelyekkel én is egyetértek, a vállalatok hosszú távú sikerességét a tacit tudás értékének 

felismerésében látják (Jimes-Lucardy, 2003). 

 Mivel a hallgatólagos tudásra való összpontosítást vélem a tartós versenyelőny 

alapjának, szükségesnek tartom annak további bontását. Az OECD a hallgatólagos és 

explicit tudást további tényezőkre osztotta. Az így kapott további kategóriák a következők 

(Smahó,2008; Lundvall-Johnson, 1994; OECD, 1996): 

- mit tudunk (know-what) – a tények ismeretén alapuló tudás. Az információ 

megfogalmazásához közel álló fogalom. Különböző részekre, adatokra bontható és 

különböző adatátviteli eszközök és csatornákon keresztül továbbítható. 

- miért tudjuk (know-why) – jelenségek és történések okát, magyarázatát és a velük 

kapcsolatos ismereteket összegző tudás. Az ilyen típusú tudás túlnyomórészt a 

tudományosság területén jön létre, különböző kutatóintézetek, intézmények vagy 

egyetemek helyszínén. Az így kialakított tudás a fejlődés és innováció eszköze. 

- hogyan tudjuk (know-how) – a folyamat és előállítás ismeretét, valamint a szükséges 

szakértelmet foglalja magában. Valójában egy adott tevékenység megvalósításához, 

hatékony végrehajtásához szükséges képességeket összegezi. A 

vállalatban/szervezetben nagyon fontos értéket képvisel, így más gazdasági szereplők 

számára nehezen beszerezhető értékről van szó.  

- ki tudja (know-who) – ez a típusú tudás egyénekhez köthető, a szükséges személy 

ismeretét jelenti. A vállalatok számára a leginkább értékes tudás, melynek megőrzésére 

külön figyelmet kell fordítani. Fontos szerepet játszik a tudásbázisok kialakításában. 

 A tudás csoportosításának még több modellje létezik, melyek annak pontosabb 

értelmezésében nyújtanak segítséget. A tudás további osztályozása a formális és nem 

formális tudás. Az első formális módon kifejezett, illetve elfogadott szabályok szerint 

felépített. Utóbbi az, amelyet „mindenki tud”, vagyis kevés alkalommal kerül 
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megfogalmazásra. Nevezhetnénk akár a vállalat nem hivatalos tudásának is, mivel 

anekdoták, hiedelmek, pletykák tartoznak ide (Pakucs-Papánek, 2006). 

 Karl Wiig megközelítésében kiemeli azokat a módszereket, amelyekkel a hiteles 

tudás fellelhető. Ötféle tipológiát sorol fel, amelyeket ötféle dimenzió mentén lehet 

elhelyezni (Wiig, 1997): 

1. Koncepcionális dimenzió: automatikus és célkitűző tudás,  

2. Manifesztáció: egyének agyában találhatótól a kódolt tudásig – gépek, technológiák, 

eljárások, 

3. Információs dimenzió: jelátadástól – bölcsességig – átadó közeg, jel, adat információ, 

tudás, bölcsesség, 

4. Részletesség: tudás-atom és tudás-tartomány – régiók, szekciók, esetek, elemek, 

részletek, 

5. Kompetencia: kezdő-nagymester – kezdő, haladó, kompetens, mesterek. 

 Winter megfogalmazásában a tudásnak hat típusát lehet értelmezni (Winter, 1987): 

tacit vagy artikulálható – artikulált tudás alatt az explicit tudást érti, tanítható és nem 

tanítható – saját tapasztalatok által sajátítható el, megfigyelhető és nem megfigyelhető, 

bonyolult vagy egyszerű – komplexitás alapján, illetve rendszer része vagy független tudás. 

 Az értekezésben Polányi felosztásából indulok ki, tehát a vállalati, csoportos és 

egyéni tudás explicit és tacit dimenzióit vizsgálom. Ennek megfelelően a vállalat 

sikerességét biztosító tényezőknek a tudás birtoklását és a vele kapcsolatos menedzsment 

feladatokat tartom.  

 Nem értek egyet olyan megállapításokkal, amely szerint a tudás csakis egy egyén 

tulajdonát képezheti.  Hayek vizsgálata (1992) is bizonyítja, hogy a tudás egészét nem egy 

gazdasági szereplő birtokolja a piacon, hanem az szétszórva oszlik meg a résztvevők között. 

A rendszer alapú megközelítésnek köszönhetően megkülönböztethető még a tudás gazdasági 

értelmezésének harmadik típusa, a tudás, mint csoportos jószág. Ez alapján létrehozása 

csoportos folyamatként értelmezhető (Anatonelli, 2000). A tudás csoportos jellege kiemeli 

a strukturális feltételek és az időtényező fontosságát annak képzése, megosztása, 

alkalmazása és gazdasági felértékelése kapcsán. A tudás létrehozásának csoportos folyamata 

a vállalati befektetések képzésbe, fejlesztésbe és kutatásba való integrálásának, a gazdasági 

szereplők kompetenciáinak, valamint külső szervezetek által kifejlesztett technológiák 

elnyelésének az eredménye (Rehák, 2009).  
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4.1.3 A szervezeti tudás 

 A továbbiakban a szervezeti tudás részletesebb bemutatásával foglalkozom, mivel 

célom a tudás egyéni szintről szervezeti tudássá való átalakításának vizsgálata. A tudás 

osztályozható a vállalaton belül, mint individuális/egyéni, valamint szervezeti tudás. Az 

egyéni tudás személyekhez kötődik, a csoportos illetve szervezeti tudás emberek 

többségéhez. Utóbbi esetén ugyanabban az időben számos individuális tudás alakul át 

szervezeti tudássá. A kollektivizálás eredményeként az eredetileg csak pár egyén 

tulajdonában lévő értékes tudás megfelelő intézkedések révén szervezeti erőforrássá válik. 

A tudás azonban ezen folyamatoknak köszönhetően sem oszlik el egyenletesen a 

szervezetekben. A tudásmenedzsment célja, hogy a helyi belső tudásbázisok az egyéni 

hallgatólagos tudást is nagymértékben tartalmazzák (Kirsch, 1992). A szervezet önmaga 

nem képes Nonaka szerint a tudás létrehozására, azonban a szervezeti tudás a vállalati 

folyamatok részeként jelen van a tevékenységekben (Nonaka, 1994). Dixon munkájában 

(2000) felhívja a figyelmet a szervezeti szintű tudás kialakulásának alapfeltételeire, melyek 

többek között a közös nyelv használata és az ismeretek megfelelő rögzítési rendszere (Dixon, 

2000). 

 Az egyéni és szervezeti tudás összekapcsolását Jashapara (2007) alapján 

szemléltetem, aki kialakulásának középpontjába a kollektív tudatot helyezi. Ezzel szemben 

az egyéni tudás az emberi tudatra épül. A kollektív memória alapján a közösségi és időbeli 

sík kapcsolatának összefüggése is kimutatható. Feltételezésében a fő tudásfolyamat 

összefüggésben áll a kollektív tudattal. A szervezeti tudás kialakulásának szükségessége a 

környezeti változásokból adódik. Ezzel szemben az egyéni tudás a kialakult új problémás 

helyzet megoldására fókuszál.  

 A szervezeti és egyéni tudás közötti konverzióban a szervezeti struktúra, 

a folyamatok és a viselkedés játszik fontos szerepet (Jashapara, 2007). A szervezeti rutinok 

olyan irányítási mechanizmusokat generálnak, amelyek integrálják a térben és időben 

szétszórt tudást. Ennek következtében különböző nézőpontok kerülnek felfedezésre és 

lehetőség nyílik közös megértés és értelmezés kialakulására (Weick és társai, 2005). A 

szervezeti tudás realista megközelítését a 11. ábra szemlélteti. 
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 11. ábra: A szervezeti tudás realista megközelítése 

Forrás: Jashapara, 2011, 53. oldal.  

A fenti ábra alapján megállapítható, hogy az egyéni tudás a megosztási folyamat, 

megfelelően kiépített struktúra és az alkalmazottak támogató viselkedése által szervezeti 

tudássá alakítható. Meggyőződésem, hogy a szervezeti tudás előzőekben bemutatott 

koncepciója a tudás értelmezésének megfelelő magyarázatát adja, mivel elismeri a memória 

és az egyéni tudat kulcsszerepét. 

 Sokféle modell létezik még a tudás értelmezésére, csoportokra való felosztására. A 

fejezetben bemutatásra kerültek a tudás életciklusának, folyamatának különböző elemei, 

melyek nélkülözhetetlenek a szervezeti tudás kialakításához. A különböző elméletek és 

megközelítések összefoglalásaként több következtetés fogalmazható meg. A tudás vállalati 

és lokális szintű felértékelődésével párhuzamosan a szervezetnek törekednie kell az egyéni 

(nehezen hozzáférhető, ámbár annál inkább szükséges) tudás hozzáférhetőségére, 

továbbfejlesztésére, valamint megfelelő intézkedések és módszerek alkalmazásával annak 

szervezeti tudássá alakítására. A megfelelő módszerek között szerepel több olyan megoldás, 

amely hozzáférhető nem csupán a nagyvállalatok, hanem a kis- és középvállalatok számára 

is. A szükséges ismeretek leggyakrabban nem vásárolhatók meg, mivel az alkalmazottak 

egyéni tudásának részei. Ennélfogva az új tudásra akár újabb alkalmazottak felvételével 

lehet szert tenni. Ezt bizonyítja a nemzetközi piacon működő, magas innovációs potenciállal 

rendelkező startup vállalatok körében végzett 2016-os kutatás eredménye is, mely alapján 
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befektetésük fő célja új alkalmazottak felvétele, ezáltal a megfelelő tudás biztosítása (PwC, 

2016). A szervezetnek törekednie kell a vállalatban jelen lévő információs és 

kommunikációs akadályok megszűntetésére, vagy legalább minimalizálására, hogy a 

tudásmenedzsment beavatkozások hatékonyak legyenek. A vezetésnek többek között meg 

kell teremtenie azokat a feltételeket, amelyek biztosítják a szervezeti tanulás hatékonyságát. 

4.2 Tudásmenedzsment 

 A vállalatok a versenykörnyezetben tudásintegráló intézményeknek tekinthetők, 

mivel szolgáltatásaik nyújtásának és termékeik gyártásának alapvető követelménye a tudás 

megléte (Grant, 2008). Az Ernst & Young 2011-ben végzett kutatása alapján is 

megállapítható, hogy a vállalkozók sikerének kulcsa a megszerzett tudásukban és 

tapasztalataikban van (Ernst & Young, 2011). A gyakorlatban azonban megfigyelhető, hogy 

a szervezetek többsége nem ismeri, és nem aknázza ki munkatársai és a vállalatban meglévő 

tudás hozadékát. A tudásmenedzsment nem közismert fogalom, amiért a szervezetek 

életében gyakran ellentmondásokat, alkalmazotti ellenállasokat és elutasításokat 

eredményez. Ez annak köszönhető, hogy a tudásmenedzsment eszközeinek és a tudás 

folyamatainak vállalati bevezetése számos változással jár együtt. Létjogosultságát 

alátámasztják az egyre összetettebb munkafolyamatok, az alkalmazottak alacsony 

képzettségi szintje, a munkavállalók hiányos ismeretei és munkatapasztalata, a vállalatok 

mérete és piaci pozíciója, valamint az egyre inkább gyarapodó információmennyiség. 

Ugyanis ezeket az egyénnek mind értelmeznie kell a megfelelő döntéshozáshoz (Součková, 

2008).  

 Hogyan épül fel a vállalatban tehát a tudásmenedzsment rendszer? Milyen 

folyamatok összességét jelenti, illetve a szervezetben hol foglal helyet? Ezen kérdések 

megválaszolására tekintsük meg a 12. ábrát, amely a tudásmenedzsment rétegeit szemlélteti. 

A tudásmenedzsment több rétegből álló komplex egészként értelmezhető, amelyet egy 

szilárd elméleti mag alapoz meg. Az elméleti ismeretekre épültek később a 

tudásmenedzsment folyamatok, majd a szervezési, szociális és vezetői tényezők. A rendszer 

sikeres működésének alapvető feltétele a külső burokban helyet foglaló támogató és 

megvalósító információs és kommunikációs technológiák megléte (Schwartz, 2006).  
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12. ábra: Tudásmenedzsment rétegei 

Forrás: Schwartz, 2006, 42. o. alapján 

 Meglátásom szerint a tudásmenedzsment alapvető elemeivel (melyeket az elméletet 

megalapozó szerzők munkáiból meríthetünk) összhangban építhetők a tudás 

menedzselésének különböző elemei. A fenti ábra is szemlélteti a tudásközpontúság kapcsán 

a szervezeti és vezetői összetevőket, illetve a támogató kivitelező technológiákat. Előnye a 

modellnek, hogy tudásmenedzsment folyamatokat a vállalat értékláncának lépéseivel hozza 

összhangban. 

 A továbbiakban kitérek a tudásmenedzsment definíciójára, főbb vizsgálati területére, 

illetve a tudásmenedzsment rendszer elemeire.  

4.2.1 A tudásmenedzsment definíciója 

 Ahhoz, hogy a szervezetben jelen lévő tudásmenedzsmentet megfelelőképpen 

értelmezni tudjam, először a menedzsmentet, annak funkcióit, valamint a vállalati 

tudásmenedzsment sikerességéhez szükséges komponenseit szükséges általánosságban 

jellemezni. 

 A menedzsment fogalom önmagában is zavaros jelentéseket képviselhet, mint vezet, 

irányít, kezel, kézben tartja a dolgokat, stb.. A vállalat menedzsmentjének elsőrendű feladata 

a sikeresség elérése, tehát az alkalmazottakkal együtt és általuk végzett hatékony munka a 

szervezeti és egyéni célok elérése érdekében. A folyamatokhoz hozzárendelve a különböző 

menedzsment funkciókat megállapítható, hogy a szervezet anyagi és nem anyagi 
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erőforrásainak tervezését, szervezését, irányítását és vezetését jelenti a hatékony cél elérése 

érdekében (Bencsik, 2008). A tudásmenedzsment a szervezet menedzsmentjeként hozzájárul 

annak versenyképességéhez, mivel támogatja a vállalatok költségeinek csökkentését, a 

fejlődési sebességének gyorsulását, valamint hozzáilleszti a szervezet stratégiáját a 

fogyasztók és a piac szükségleteihez, igényeihez (O´Dell-Grayson, 1998). 

 Anvari (2011) megközelítésében a tudásmenedzsmentnek öt változóját különíti el 

egymástól, mégpedig a vezetési stílus, emberi erőforrás, belső folyamatok, stratégiai 

tervezés, valamint az általános menedzsment (Anvari és társai, 2011).   

 Prusak véleménye szerint a tudásmenedzsmentet három aspektusból lehet vizsgálni, 

emberközpontú, információs és vállalati filozófia megközelítéséből. Az emberközpontú 

szemlélet alapján a tudásmenedzsment az alkalmazottak munkáját és tudását vizsgálja, az 

információ alapú értelmezésben pedig az információs és kommunikációs technológiák 

alapján történő elemzés valósul meg. A harmadik koncepció középpontjában a vállalatok 

újszerű megközelítése áll, mely szerint a vállalat tevékenységeinek hatékonysága az elérhető 

tudás és ismeretek, illetve a velük kapcsolatos munka által biztosítható (Prusak, 1997). 

Prusak ezen szemléletével nem értek egyet, mivel a tudásmenedzsment nem csak explicit 

folyamatokon alapuló tudásra épül, hanem fontos (véleményem szerint jelentősebb) szerepet 

játszik benne a hallgatólagos tudás. 

 Ezzel szemben Bergeron (2003) a tudásmenedzsmentet egy állandóan fejlődésben 

lévő folyamatként jellemzi, amely a fogyasztóktól összegyűjtött információkon túl, az 

alkalmazottak és vállalati folyamatok ismereteinek, illetve tudásának alakításával és 

rögzítésével, valamint a sikeres tudásmenedzsment stratégia és vízió menedzselésével 

foglalkozik (Bergeron, 2003). 

 Wiig (1993) alapján a tudásmenedzsment általános értelemben tartalmazza a vállalat 

tudásvagyonának áttekintését, kezelését és hasznosításán kívül azokat az eszközöket és 

módszereket is, amelyek szükségesek ezen folyamatok megvalósításához (Fehér,online, 

2013). 

 Napjainkban a tudásmenedzsmentnek két szemléletmódja különül el egymástól. A 

technológiai irányzatra jellemző különböző információs és tudás alapú technológiák 

alkalmazása. Alapvető célja főleg az explicit tudás kialakítása, kodifikálása, megőrzése és 

továbbadása. Különféle matematikai-informatikai megoldások alkalmazása jellemzi. Ez a 

megközelítés az USA-ban és Nyugat-Európában használatos. A második szemléletmód a 

tudásmenedzsment közösségi értelmezését foglalja magába. Az előző irányzattal ellentétben 

célja a hallgatólagos tudás megosztása és menedzselése. Ez a felfogás Nonaka és Takeuch 
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tanaira épül. Fontos szerepet játszik benne a tanulás folyamata (Truneček, 2004). A 

tudásmenedzsment általános értelmezésben tehát az infrastruktúra (mint például 

technológiák vagy adatbázisok), folyamatok, intellektuális tőke és belső struktúrák 

szervezését is jelentheti, aminek célja az ismeretek hatékonyabb kialakítása, tárolása, 

hozzáférhetősége és felhasználása (Ruggles – Holtshouse, 1999).  

 Venzin, von Krogh és Roos a tudásmenedzsment rendszerében és folyamataiban több 

alapkérdésre keresi a választ. Ezek a következőképen foglalhatóak össze. (Klimkó, 2001, 

16-17 o.): 

1. „A tudás fenntartható, heterogén erőforrás eloszlást eredményez. 

2. A tudás megváltoztatja a szervezeti döntések erőforrásokra vonatkozó természetét. 

3. A tudásgazdaságban nő a függőség a vállalat korábban elért pályájától. 

4. A tudás inkább pozitív mint negatív visszacsatolást vált ki. 

5. A tudás megváltoztatja a munka és tulajdon természetét. 

6. A tudás előtérbe helyezi a szociális kontextust.” 

  Hol foglal helyet a tudásmenedzsment a vállalat alapvető folyamataiban? 

Egyértelmű válasz nem adható a kérdésre, mivel párhuzamosan több dimenziója különül el 

egymástól.  

 A szervezetben a tudásmenedzsmentnek több dimenziója határolható el egymástól: 

szervezés, technológia, emberek (Bullinger-Wörner-Prieto, 1998). A következő ábra 

szemlélteti az emberi, technológiai és szervezési dimenziók összekapcsolódását. 

 

13. ábra: A tudásmenedzsment komponensei 

Forrás: Dragusanu, 2006, 33. oldal alapján 

Az emberi dimenzió elsősorban a szervezetben a folyamatok során megvalósuló 

információcseréből, tudás fejlesztéséből és alkalmazásából ered. A tudás újabb típusai és 

formái az új munkatársakkal érkeznek a szervezetbe. Az új munkavállalók nem csak, hogy 

magukkal hozzák a tapasztalataikat és tacit tudásukat, de ezeket képzések, hálózatos 
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együttműködések vagy csapatmunka során meg is osztják új munkatársaikkal. Az így 

megszerzett tudás a régi alkalmazottak számára is nagy értéket képvisel. Ezekben a 

folyamatokban fontos szerepe van nem csak a tudás megfelelő szintű menedzselésének, de 

az emberi erőforrás menedzsmentnek is (Maier, 2002). A tudás és az emberi erőforrás 

összekapcsolásának és koordinálásának kulcsfontosságú kérdése a támogató szervezeti 

kultúra kiépítése. A vezetőség feladata az aktív tudásgazdálkodás során a megfelelő 

motivációs rendszer kialakítása, mely nem csak pénzbeli jutalmakat kell, hogy tartalmazzon, 

hanem egyéb nem anyagi jellegű elismeréseket is. A szervezési szinten elemzett 

tudásmenedzsment a tudás megszerzésére, tárolására és annak átadására összpontosít. A 

komponensek tovább bővíthetők még a környezet dimenziójával, amely alapvetően 

befolyásolja a szervezetek eredményes működését. Szlovákia vállalati gyakorlatában (lsd. 

országos kutatás 2006; Mesároš, 2007) a tudásmenedzsment rendszer kiépítettsége, 

különböző elemeinek megléte kölcsönös kapcsolatban áll a vállalati mérettel. Minél több főt 

foglalkoztat egy vállalat, annál valószínűbb, hogy rendelkezik tudásmenedzsment 

rendszerrel, vagy annak egy részével.  

 Szükséges meghatározni azon tudásmenedzsment módszereket is, amelyek 

illeszkednek a szervezet operatív folyamataihoz, és magukban foglalják a rögzített 

feladatokat, a felelősségek meghatározását és az alkalmazottak képességeit. Fontos részét 

képezi a szervezésnek a tudásorientált szervezeti struktúra és folyamatok kialakítása. A 

tudásmenedzsment alapvető feladatai közé tartozik, hogy az információ, a tudás és az 

ismeret szükség esetén megfelelő helyen és formában rendelkezésre álljon. Ezen feladat 

végrehajtásánál jelenik meg a tudásmenedzsment technológiai dimenziója. A 

követelményeknek eleget téve a szervezetben a megfelelő tervezés, végrehajtás és 

összehangolt szervezés eredményeként a feladatokat hatékony információs és 

kommunikációs technológiáknak kell kiszolgálniuk (Bullinger-Wörner-Prieto, 1998; 

Dragusanu, 2006). A hatékony tudásmenedzsment stratégia kidolgozásának feltétele, hogy 

a három bemutatott komponensnek megfelelő kombinációja jöjjön létre. 

4.2.2 A tudásmenedzsment rendszer elemei és folyamatai 

 A tudásmenedzsment folyamataira több külső és belső tényező gyakorolhat hatást. 

Stankosky (2005) a sikeres tudásmenedzsment-jellemzőknek négy alapvető elemét 

különbözteti meg: vezetés, szervezet, technológia és tanulás.  
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14. ábra: A tudásmenedzsment elemei 

Forrás: Stankosky, 2005, 21. o. alapján 

A modell alapján a tudásmenedzsment külső környezetét befolyásoló tényezői a vállalat 

környezetének politikai, szociális, kormányzati, valamint gazdasági hatásai. A sikeresség 

belső pillérei a vezetés, a szervezet önmaga, a technológia és kommunikációs háttér, 

valamint a szervezeti tanulás. A vezetés alapvető feladata a szervezet hatékony 

stratégiájának kidolgozása. A sikeres tudásmenedzsment előfeltétele a vállalat stratégiájához 

való közvetlen kapcsolódása. A jól működő tudásmenedzsment kezdeményezések 

feltételezik a vezetők és az alkalmazottak megfelelő hozzáállását, illetve elkötelezettségét, 

tehát a jól felépített vállalati kultúrát. A tudásmenedzsment tevékenységek a szervezet 

folyamatainak szerves részét képezik. Ahhoz, hogy eredményes legyen a tevékenységek 

összekapcsolása, szükséges lehet a meglévő folyamatok optimalizálása, a szervezeti kultúra 

újragondolása, de akár a működés átstrukturálása is. A szervezet hatékonyságának 

figyelemmel kísérésére megfelelő eszközt biztosítanak a különböző mérési mutatószámok. 

A vállalat explicit és implicit tudásának eredményes menedzseléséhez elengedhetetlen a 

technológia és kommunikációs technológiák alkalmazása. A megfelelő technológiai 

megoldás kiválasztásának előfeltétele a szervezet stratégiai és egyéb céljainak pontos 

meghatározása. A tudásmenedzsment folyamatainak bevezetése még egy jól működő 

vállalatban sem elvárt, hogy önmagától és a biztosított technológiai háttérnek köszönhetően 

sikeresen működjön. A sikeres tudásmenedzsment fő komponense a vállalatban jelen lévő 

emberi erőforrás, mivel ők a kialakított tudásmenedzsment stratégia végrehajtói és 
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megvalósítói. A szervezet innovációját és fejlődését az egyének, csoportok, szervezet 

tudásmegosztási és tanulási képessége befolyásolja (Baldanza-Stankosky, 1999 Stankosky, 

2005 Fehér, 2004).  

 Ezzel szemben Watson (2003) szerint a szervezetekben a tudásmenedzsment 

lépéseinek négy alapvető folyamatát különíthetjük el egymástól. Az első a tudás 

megszerzését foglalja magában, mely során tanulás, alkotás vagy tudás azonosítása alapján 

új ismeretre lehet szert tenni. A megszerzett tudást követően szükséges azt elemezni, 

valamint felmérni annak a szervezet számára adaptálható értékét. A tesztelés után a vállalat 

számára hasznos és szükséges tudásnak biztosítani kell a megőrzését, tárolását, majd további 

menedzselését. A körfolyamat utolsó lépése az ismeretek alkalmazása, megosztása. 

Napjainkban a vállalatokkal szembeni legnagyobb kihívás a tudás és ismeretek hosszú távú 

rögzítésének biztosítása. Fontos azonban leszögezni, hogy az előbbiekben tárgyalt 

folyamatok nem elszigetelten léteznek egymástól, hanem egy ciklus részét képezik (Watson, 

2003). 

 Értekezésem és kutatásom alapját a tudásmenedzsment építőköveit összegző 

tudásmenedzsment modell alkotja. Probst (1998) a tudásmenedzsment alapvető feladatait 

két körfolyamatban jellemzi. A többi elmélettel ellentétben nem részelemeket sorakoztat fel, 

hanem a folyamatokat külső és belső részfolyamatokra bontja. A tudásmenedzsment 

feladatainak ilyen típusú felbontása több előnyel is rendelkezik. Egyrészt az irányítás 

folyamatát logikus entitásokra bontja, másrészt a megvalósítás számára kiindulópontot 

kínál, harmadrészt pedig a „tudásprobléma” definiált elosztását tartalmazza, amely lehetővé 

teszi a hozzá kapcsolódó megoldások és mechanizmusok kisebb, egymáshoz szorosan 

kapcsolódó logikus egységekre való bontását. 

 

15. ábra: Probst tudásmenedzsment folyamatai 

Forrás: Probst, G. J. B., 1998, alapján 
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 A külső ciklus elemei, ahogyan ezt a fenti ábra is szemlélteti a tudás értékelése, 

valamint a tudásmenedzsment céljainak meghatározása. A modellben tudáscéloknak 

minősülnek a szervezet által meghatározott megőrizendő és kiépítendő kompetenciák. A 

célok megfogalmazása több szinten valósulhat meg, lehet normatív, stratégiai, de operatív 

jellegű is. A tudás értékelése során annak vállalatban realizálandó mérése történik. A külső 

ciklus a hagyományos irányítás elveit képviseli, valamint visszacsatoláson alapuló 

ellenőrzési rendszert mutat be. A belső körfolyamat a megvalósítást tartalmazza, melynek 

részelemei a tudás azonosítása, megszerzése, teremtése, megőrzése és felhasználása. A 

tudásazonosítás alatt a szervezet feladata felmérni a szükséges tudás típusát és meg kell 

vizsgálni annak szervezetben való rendelkezésre állását. Ennek alapjául a meglévő adat-, 

információ- és tudásfolyamatok nyújtanak támpontokat. Azokat a fő adathordozó és 

információs eszközöket kell meghatározni, amelyek rendelkezésre állnak a szervezetben. A 

cél olyan transzparens betekintés kialakítása, amely megakadályozza a hiányos hozzáállást 

vagy redundanciát. A tudásszerzés szakaszában az igényeknek megfelelő tudás beszerzése 

valósul meg toborzás, kapcsolatok kiaknázása vagy egyéb beszerzési módszerek útján. A 

beszerzés forrásai lehetnek emberek/alkalmazottak, dokumentumok, meglévő adatbázisok, 

illetve ezek különböző kombinációi. A források eredete lehet külső és vállalaton belüli is. A 

tudásfejlesztés alatt valójában a tudásteremtés valósul meg, kialakításra kerül a szervezet 

tudásstruktúrája és a szervezeti emlékezet. Ebben a pontban megy végbe az ismeretek, 

tényezők és képességek fejlesztése is, amely megfelelő stratégia esetén hozzájárul a vállalati 

versenyelőny javításához egyéni, csoportos, de szervezeti szinten is. A tudásmegosztás 

lépésében azokra a kérdésekre keressük a választ, hogy ki számára szükséges az adott tudás 

és milyen céllal, valamint hogyan egyszerűsíthető a tudás megosztásának rendszere. Nem 

szabad elfeledkezni a tudásmenedzsment alapvető céljáról, tehát megfelelő tudás nyújtása, 

megfelelő személyek számára, a lehető legrövidebb időintervallumon belül, hozzájárulva 

ezzel az egyén döntéshozásához. A tudásmegosztás célja ennek megfelelően az ismeretek, 

információk és adatok többszörözése különböző transzferfolyamatok által. A tudás 

rögzítésének, megőrzésének feladata a kialakított, átadott és megszerzett tudás állandó 

jellegű rendelkezésre bocsájtása a vállalat alkalmazottai és további érintettek számára. A 

tudás rögzítésére a szervezeti emlékezetben kerül sor, amely tartalmazza a létező összes 

erőforrástól származó meglévő tudás összes típusát. A tudás felhasználása alatt történik a 

már meglévő és az újonnan beszerzett tudás vállalati folyamatokba való integrálása. Fontos 

feladata biztosítani a szervezetben megvalósuló tudásalkalmazás hatékonyságát és 

eredményességét. A tudásmenedzsment ezen folyamatait nem egyénileg, egymástól 
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elszigetelten kell vizsgálni, hanem egy összefüggő rendszerként kell értelmezni (Probst-

Raum-Romhardt, 1998; Hirjak-Nociar-Okresa és társai, 2006; Sárdi, 2007). 

 A tudásmenedzsment kialakításának vállalati jelentősége több empirikus vizsgálat 

eredménye alapján (például minisztériumi tanulmányok, FOKUS iroda vizsgálatai) is 

vitathatatlan, mivel különböző ágazatok új irányai épülnek tudásra, az innováció és tudás 

kapcsolatára. Ezzel párhuzamosan felértékelődik a tudásmunkások szerepe is a 

gazdaságban. A fejezetben a tudásmenedzsment elméleti megközelítéseinek legfontosabb, 

és általam elfogadott megközelítéseit összegeztem. A tudásmenedzsment fogalmának 

meghatározását és folyamatainak szemléltetését követően a tudásteremtés és tudásmegosztás 

lehetséges modelljeit mutatom be. Két szempontból vizsgálom a tudásátadást, mégpedig 

vállalaton belüli és kívüli tényezőkre összepontosítva. 

4.3 Tudásteremtés a szervezetben  

 A tudásteremtésnek számos modellje és folyamata létezik. A tudás teremtése, vagy 

épp megosztása több módon valósulhat meg. A szervezet vizsgálati kontextusában létrejöhet 

szervezeten belül, de a közvetlen környezetében is. Kutatásom alapját a tudás létrehozásának 

belső, vállalatokon belüli sajátosságai képezik, azonban mélyrehatóbban vizsgálom a térben 

megvalósuló tudás létrehozását is. Ennek oka, hogy a modellem jövőbeni kiterjesztése 

feltételezi a vállalatok térben szerveződő tudásmegosztását. Ez utóbbi 4.7-es számú fejezet 

tárgyát képzi. 

 A fejezet bevezető részében megvizsgálom a tudástranszfer alapvető elemeit, utalok 

esetleges akadályozó tényezőire, illetve megvizsgálom a megosztás és szervezeti tanulás 

kapcsolatát. Külön részben térek ki a tudásmegosztás belső és külső vállalati tényezőkön 

alapuló elméleteire.  

 Napjainkban általánosan elfogadott követelményként fogalmazható meg a vállalati 

versenyképesség érdekében az ismeretek és tudás szabad áramlásának biztosítása. 

Egyetértek Tomka (2009) véleményével, amely aszerint a tudásmegosztás megfelelő 

menedzseléséhez szükséges meghatározni a szervezetben erre szolgáló képességek olyan 

jellemzőit, mint a tudás birtoklásának vágya, a bizalom kérdése, a beilleszkedés menete, 

viselkedési normák és a tudástranszfer ösztönzői (Tomka, 2009).  

 A szervezeti tudásteremtés folyamatát Davenport és Prusak (2001) megközelítése 

alapján értelmezem. Véleményük szerint a tudásteremtés folyamata során a szervezetek 

interakcióra lépnek környezetükkel, különböző tevékenységek alkalmazásával 

információkat gyűjtenek, amelyek által a szervezeti tevékenységekbe adaptálva új tudást 
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hoznak létre. Ha a vállalat nem képes önmaga tudásának megszervezésére, akkor nem képes 

tudást sem létrehozni (Davenport-Prusak, 2001). Ezzel ellentétben nem szabad figyelmen 

kívül hagynunk azt a tényt, hogy a környezeti változásokra rugalmasan reagáló dinamikus 

vállalatok napjainkban az alacsony hozzáadott értékű folyamataikat kiszervezik, a belső 

tudást létrehozó és támogató folyamatokat pedig optimalizálják (Pakucs-Papanek, 2006). 

Meggyőződésem, hogy ennek oka a lokális tudás jelentőségében van.  

 Mielőtt rátérnék a külső és belső tényezőkre épülő tudástranszferre megvizsgálom 

annak alapvető összetevőit. Elsősorban annak szereplőit fontos közelebbről megvizsgálni. 

Szulanszki (1996) a tudástranszfert a tudás cseréjének kettős folyamataként értelmezi, amely 

feladó és befogadó között megy végbe. A transzfer hatékonysága függ a fogadó és 

forrásának helyzetétől és képességeitől, a köztük lévő kapcsolat terjedelmétől és 

szorosságától, valamint a tudás jellegétől (Szulanszki, 1996). A csere alapvető elemei a tudás 

forrása = maga a feladó, az üzenet = tudás, a fogadó és kapcsolatuk kontextusa.  

 

16. ábra: A tudástranszfer elemei 

Forrás: Mital, 2012, 3. oldal alapján 

 Minbaeva (2007) a tudástranszfer alapvető elemein kívül négy csoportba sorolta 

annak lehetséges akadályozó tényezőit (Minbaeva, 2007; Mital, 2012):  

1. A tudás jellemzői, 

2. A tudást fogadó fél jellemzői és befogadó kapacitása (absorptive capacity), 

3. A tudás küldő, feladó fél tulajdonságai és terjesztő kapacitása (disseminative capacity), 

4. A tudás feladója és fogadója között lévő kapcsolat sajátosságai. 

 A tudásteremtés és a szervezeti tanulás folyamata nem határolható el egymástól, a 

tanulási folyamatok középpontjában a tacit és explicit tudás fejlesztése áll. March (2005) 

alapján a szervezeti tanulás olyan folyamatként írható le, mely „a múltbeli behatásokat a 

viselkedést irányító rutinokba kódolja” (March, 2005, 190 o.). Mivel értekezésemnek nem 

célja a szervezeti tanulás folyamatainak vizsgálata, ezért bővebben nem taglalom lépéseit és 

sajátosságait sem. 



 

52 

 

 A következőkben megvizsgálom a tudásteremtés belső modelljeit és a külső tényezők 

által létrehozott folyamait.  

4.3.1 A szervezeti szintű tudásteremtés és tudástranszfer modelljei 

 A szervezet kulcsfontosságú tényezői az emberek, azok készségei és szakértelmük, 

valamint tudásukból eredő teljesítményük. A globális tényként közismert vállalati 

leépítések, a munkaerő fluktuációja és főleg a tacit tudás megőrzésének fontossága teszi 

jelentőssé a hatékony tudásmenedzsmentet (Tiwana, 2002). További problémás területként 

értelmezhető a felsőoktatásban végzettek elhelyezkedése és gyakorlatban kamatoztatható 

tudása. A Macro-Talent 2015-2017 kutatás alapján fontos a végzettek piacképes tudása és a 

vállalati tapasztalatok összekapcsolása, azonban kérdéses az elsajátított ismeretek 

alkalmazhatósága (HVG, 2016). A vállalati tudásmenedzsment számára ez a terület is új 

kihívásokat fogalmaz meg. Azonosulok azzal a megközelítéssel, amely szerint a szervezeti 

szintű tudás létrehozását és megosztását egy folyamat összességének jellemezhetjük, amely 

célja a tudás felismerése, rögzítése, megosztása és alkalmazása a vállalat hatékony működése 

érdekében (Becerra - Fernandez- Gonzalez- Sabherwal, 2004).  

 Meggyőződésem, hogy a szervezeti tudás önmagában nem biztosítja a 

tudásteremtést, ezért szükségessé válik a tudás hozzáférhetőségének és transzferjének 

biztosítása. Walsch és Ungson (1991) megközelítésükben azt vizsgálták, hogy egy szervezet 

minként támogatható az alkalmazottak tapasztalatainak felhalmozásával és a szervezeti 

tudás menedzselésével. Modelljükben megalkották a szervezeti memória rendszerét, melyet 

a következő ábra szemléltet.  

 

17. ábra: A szervezeti memória (emlékezet) struktúrája 

Forrás: Dragusanu, 2006, 25. oldal alapján 
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A szervezeti memórián keresztül a szervezet összes tagja számára hozzáférhetővé válnak az 

összegyűjtött ismeretek és a tapasztalati tudás. A szervezeti emlékezet tehát a tudás 

tárolásának azon eszköze, amely összegyűjti a szervezési tapasztalatokat, tárolja azokat, 

valamint kialakítja a tudáshoz való hozzáférési lehetőséget. Általa átláthatóvá válik a múlt 

és jelen döntések közötti kapcsolat is. A koncepció alapján a szervezeti memóriát több elem 

alkotja. Magában foglalja többek között az információk és ismeretek tárolási lehetőségét, 

valamint az új információk beszerzésének különböző módjait. Fontosnak tartom azonban 

kiegészíteni a memória megközelítését a tudás hordozóival. A modellben öt különálló 

tudástartályt különít el Dragusanu, mégpedig a vállalat alkalmazottjait, a vállalati kultúrát, 

az üzleti és transzformációs folyamatokat, a szervezeti struktúrát, valamint a külső 

tudásarchívumokat. Az emlékezet folyamatában az egyének, szervezeti sajátosságok és 

tudástárak összekapcsolódása tapasztalható (Walsch-Ungson, 1991; Spender, 1996; 

Dragusanu, 2006). Egyetértek a modellben meghatározott tudáshordozók típusaival, 

azonban Walsch és Ungson megközelítése nem szolgáltat információt a szervezeti memória 

és a csoportok kölcsönhatásáról, valamint a memória vállalati célokban és stratégiájában 

lévő részvállalásáról sem. Az információs technológiák alkalmazásának lehetőségeire sem 

tér ki. Ennél fogva a továbbiakban a tudásátadás teljes körű modelljeit taglalom.  

 A versenyképességhez hozzájáruló speciális tudás a szervezetben megvalósuló 

tudásfolyamatok által hozható létre. A tudásmegosztás vállalati belső környezeti tényezői a 

szervezeti kultúra, a bizalom, a kommunikáció, a technológia, a szervezeti struktúra, 

valamint a vezetési stílus. A tudás keletkezésének és áramlásának mechanizmusait számos 

modell szemlélteti. Az ismeretek létrehozásának folyamatában a tudást Hubert (1991) 

értelmezésében három síkban lehet vizsgálni. Az első értelmezés alapján a tudást, mint a 

tudat egyik állapotát közelíthetjük meg. Ebben a felfogásban az egyén tudásra alapuló 

cselekedeteire utalunk, valamint annak gyakorlati alkalmazására. A második 

megközelítésben a tudást, mint objektumot lehetséges értelmezni, tehát egy olyan 

attribútumként, amelyet lehetséges megszerezni, nyilvántartani, megőrizni, osztályozni és 

továbbadni. Az utolsó vizsgálat szerint a tudás folyamatként írható le, amely a 

„tudáscsomag” többszöri alkalmazását jelenti (Hubert, 1991 Kokavcová, 2008).  

A tudáscsere biztosítása a tudásmenedzsment egyik fő pillére a vállalatban, azonban 

hatékony működésének fontos eleme az új tudás létrehozása is (Mesároš, 2007). A SECI 

modellben Nonaka és Takeuchi (1994) a szervezetben rendelkezésre álló tudást és a birtokolt 

ismeretmennyiség felhasználhatóságát kutatja.  
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18. ábra: A szervezeti tudás létrehozásának spirálja 

Forrás: Nonaka, 1994 

A modell egy spirálra épül, amelyben a végighaladó folyamatok az explicit és implicit tudás 

kölcsönhatását mutatják be. A szervezeti tudás teremtésében négy dimenzió határolható el 

egymástól. A szocializáció során a tacit tudás tacit tudássá alakul át, vagyis a hallgatólagos 

tudás megosztása valósul meg különböző cselekvések folyamata által. Az externalizáció 

alatt a tacit tudás explicit tudássá alakul. Nélkülözhetetlen eleme ennek a folyamatnak a 

szereplők befogadó- és az átadóképessége, valamint hajlandósága. A tacit tudás megosztása 

szavakban, cselekvésekben vagy egyéb megnyilvánulási formákban realizálódik. A 

kombinálás során a kodifikált tudás újabb explicit tudássá formálódik. A folyamat alatt a 

már rögzítésre került tudás további feldolgozása valósul meg. Az így megszerzett ismeretek 

a szervezet további rendszereibe épülnek be, aminek köszönhetően a komplexebb explicit 

tudás bonyolultabb problémák megoldására válik alkalmassá. Az internalizáció során az 

explicit tudás tacit tudássá alakul, tehát az újonnan létrehozott tudás szervezeti szintre 

történő beolvasztása történik. (Nonaka, 1994; Bencsik, 2009).  

 Fontosnak tartom a modell szervezetbe való integrálásának vizsgálatát is, mivel 

akkor válhat hatékonnyá általa a tudásátadás, ha a vállalatban is megfelelőképpen tudnak 

adaptálódni az elemei. A kibővített értelmezésben lehetőség nyílik a SECI folyamat, a 

szervezeti struktúra és a döntéshozói folyamatok összekapcsolására.  A következő ábra a 

szervezetbe integrált tudás spirálját szemlélteti.  
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19. ábra A szervezeti rendszer integrált modellje 

Forrás: Dragusanu, 2006, 24. oldal alapján 

 Az ábra függőleges tengelyén a SECI spirál és a döntéshozói folyamat alkotja a két 

pólust. A spirál biztosítja a külső és belső tudás transzformációját, a szerzők ezt nevezik 

kognitív nyitottságnak. Az ábrán látható, hogy a szervezeti rendszer működési döntéseinek 

egyhangú folyamatosan ismétlődő lépésekből álló kommunikációja tartós marad. A 

szemlélet második dimenziója a formális szervezeti forma kialakítására összpontosít, 

amelyben a különböző folyamatok egymással kapcsolatban állnak. A „ba” szervezeti forma 

a térbeli látókört, platformokat, interaktív fórumokat, a szemtől szembeni szituációkat és a 

közösségi-társadalmi kontextust egyaránt magában foglalja (Nonaka-Toyama-Nagata, 2000; 

Dragusanu, 2006).  

 Egy másik megközelítésben (Dixon, 2000) a tudás létrehozása az egyének 

tapasztalata és azok összekapcsolása által megvalósuló tanulást jelenti. Dixon 

értelmezésében a tudás csoportok terméke és egy jól átgondolt stratégia, amelynek 

transzferálása minden esetben helyzetfüggő. Azonban szükséges figyelemmel kísérni az 

átadni szánt tudás és feladat természetét, valamint a befogadó ismérveit is.  
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20. ábra: Tudástranszfer Dixon szerint 

Forrás: Dixon, 2000 - Szabóné Fenyvesi, 2007, 52. o. alapján 

A folyamatban elsősorban a tudás közös feltárása és megértése szükséges. Ezt követően 

kerül sor annak megosztására, amely megvalósulhat valamilyen eszköz vagy valamely 

egyén által. A transzfert követően a tudást annak értelmezésén keresztül fejlesztik, amely 

újabb tapasztalatokat eredményez. Ennek a folyamatnak köszönhetően több átadási mód 

jöhet létre: folyamatos-, közeli-, távoli-, stratégiai- és szakértői átadás (Szabóné Fenyvesi, 

2007).  

 A sorozatos transzfer lényege, hogy a folyamat végén explicit tudás jön létre, amely 

a jövőben különböző tanulási pontokban elérhetővé válik a felhasználók számára. A 

sorozatos átvitel megakadályozza a folyamatos ismétlési költségek kialakulását, és lehetővé 

teszi a csapattagok számára a tevékenységek racionalizálását. A közeli átvitel két különböző 

helyen tevékenykedő csapat között valósul meg, akik explicit tudással dolgoznak hasonló 

feladat és kontextus formájában. Ez a tudásmegosztás rutin feladatokra jellemző. Az új 

ismeretek optimális megosztási eszköze például az intranet. Erős tudásátvitel alatt olyan 

folyamatot értünk, ahol két csoport között hallgatólagos ismereteket osztunk meg. Akkor 

válik szükségessé ez a módszer, amikor az egyik félnek a nem rutinszerű feladatok során a 

másik szaktudására, egyéni tapasztalataira van szüksége a problémamegoldáshoz. A 

transzfer eredménye egy új csoportos tudásbázis kialakulása is lehet. A stratégia a 

tudásmegosztás komplex vagy a vállalat számára stratégiai jellegű tudás transzferjét jelenti 

több csoporttag között, amely különböző helyen, vagy időben is létrejöhet. A lényege, hogy 

a kialakult új ismeretet rögzítsük a szervezeti rendszerben, és biztosítsuk annak jövőbeni 

hozzáférhetőségét. Gyakori az ilyen jellegű megosztás különböző projektcsapatok között. A 
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szakértői tudástranszfer explicit és speciális ismeretek megosztását jelenti, amely gyakori 

ismétlődést vonhat maga után (például: gyakran felmerülő és ismétlődő számítógépekkel 

kapcsolatos hibák elhárítása). Dixon szerint a megfelelő tudásteremtés sikeressége függ a 

szervezet irányítási rendszerétől is (Dixon, 2000). 

 Napjainkban a szervezetek tudásteremtését többen a tudásmenedzsment generációk 

tükrében vizsgálják, melynek több csoportosítása lehet. McElroy alapján a hagyományos 

tudásmenedzsment gyakorlatának lényege, hogy a megfelelő információt a megfelelő 

embereknek a megfelelő időben átadja. A szervezet feladata értelmezésében rögzíteni és 

kodifikálni a tacit és az explicit tudást, még mielőtt valamilyen formában elhagyná a 

szervezetet. Nézete szerint a tudásmenedzsment gyakorlata ott kezdődik, ahol a tudás 

keletkezik. A célja nem az ismereteket bővítése, hanem azok gyakorlati kivitelezésének 

elősegítése. Modelljében az első generációs tudásmenedzsment a hangsúlyt nem a 

tudásteremtésre, hanem a tudásintegrációra fekteti. A második generációs 

tudásmenedzsment szakemberek nem feltételezik automatikusan, hogy a tudás létezik, 

középpontjában tehát a tudásteremtésen és az integráción van a hangsúly. A tudást egyének 

teremtik emberi, társadalmi rendszerekben, amelyek állandó folyamatokat alkotnak. 

Szervezeti szinten ez a folyamat a tudás életciklusának folyamataiban realizálódhat 

(McElroy, 2002 McElroy – Firestone, 2004). 

 Noszkay (2009) a tudásmenedzsment rendszerek fejlődésének öt lépcsőjét különíti 

el egymástól. Az első fejlődési szakaszban szereplő rendszerek célja az információk 

szervezeten belüli kezelése, valamint azok hozzáférhetőségének biztosítása. Ennek eszközei 

a tudástérkép, vállalati információs portálok, tartalmat és dokumentumokat kezelő 

adatbázisok. A második szakaszban kialakult tudásmenedzsment rendszerek a szervezet 

folyamataiban lévő explicit tudást célozták meg. Középpontban az innováció, az 

ötletkezelés, tudásalapok meghatározása, valamint gyakorlati programok és 

módszercsomagok állnak. A harmadik generáció a tacit tudás kezelésére összpontosít. A 

tudásmenedzsment módszereként választja ebben a szakaszban az e-learning és 

kompetenciaközpontok által nyújtott lehetőségeket. A harmadik generációs 

tudásmenedzsment rendszerek alapját képezik a csoportok és kompetenciák. A negyedik 

generációban kifejlesztett tudásmenedzsment rendszerek a már meglévő belső és külső 

rendszerekből integrálják a tudást a vállalati tudásba. Az ilyen típusú tudásmenedzselés 

alapvető követelménye a hálózatok és kiterjesztett értékláncok megléte. Az ötödik szinten 

lévő rendszerek az intellektuális tőkére, innovációra és a vagyongyarapítási folyamatokra 

fókuszálnak (Noszkay, 2009). 
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4.3.2 A szervezet tudásalkotása külső tudáselemek alkalmazásával 

 A tudás nem csupán belső erőforrásokból és folyamatokból származhat, de 

beszerezhető és integrálható a szervezet külső környezetéből is. A szervezeti tudásbázis és 

memória bővítésének több lehetséges módszere létezik. Ide sorolhatók többek között a 

kooperáció, felvásárlás, külső szakértők alkalmazása vagy tanácsadók bérlése, innovatív 

módszerek adaptálása, munkaerő külső képzése, illetve nem alapvető kompetenciákhoz 

közeli tevékenységek kihelyezése (Drótos, 2002). Lengyel (2005) Nonaka modelljét 

továbbfejlesztve kialakította a szervezet és annak külső érintettjei (üzleti partnerek, 

vásárlók) tudásmegosztásának jellemzésére alkalmas modellt.  

 

21. ábra: Tudástranszfer hálózatos gazdaságban 

Forrás: Lengyel,2005 

 A modell célja, hogy alkalmazható legyen az egyre hálózatosodó gazdasági 

környezet tudáscseréjének szemléltetésére. A szemléletmódban a külső tudáselemek akkor 

határozhatóak meg egyéni szinten, amikor a tudás a szervezetbe egyén közvetítésével kerül 

be, majd a tudásspirál (SECI modell) beérkező elemeként beindítja a spirálon végighaladó 

különböző folyamatokat. A szervezetek és külső partnereik közötti szinten a tudásadás 

megvalósítását a következők alapján értelmezhetjük (Lengyel, 2005): 

I. Explicit-tudáscsere: explicit tudásból explicit tudás teremtése valósul meg, leírt 

elemekkel on-line rendszerek, írásos dokumentumok által. Valójában a termékben 

képviselt dokumentált tudás pénzbeli ellentételezés feltétele melletti átadása valósul 

meg. 
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II. Feltárás: a szervezet környezetében lévő hallgatólagos tudás explicitté formálása 

történik. A tevékenység eredménye egy fogalmi tudásvagyon, tapasztalati vagy 

szocializált tudás. A szervezet által végbemenő externalizációt ketté kell választani: 

piackutatás, illetve az üzleti partnerrel együttesen zajló ügyfélkapcsolatok, fogyasztói 

klub. A folyamat előző típusához a szervezeten belül kell biztosítani a szükséges 

tényezőket, míg utóbbinál az üzleti partnereknél. 

III. Beágyazódás: a kívülről származó explicit tudás hallgatólagossá alakítása. Különböző 

eljárások, módszerek begyakorlását, készségek kialakítását jelenti. Eredménye rutin, 

tudásvagyon, illetve tapasztalati tudás. 

IV. Tapasztalatcsere, megértés: ebben a folyamatban a vállalat környezetében meglévő 

hallgatólagos tudás megszerzése valósul meg tudásteremtő módszerek segítségével. Ez 

csakis „szemtől-szembeni” környezetben mehet végbe. Tapasztalati és szocializált tudás 

transzferálódik itt.  

 Sveiby (2001) modelljében a tudás megosztása többirányú folyamatként írható le, 

amely egyaránt befolyásolja a tudás fogadóját és átadóját. A tudás transzfere ebben a 

megközelítésben szorosan összefügg az értékteremtés folyamatával. A szemlélet kilenc 

tudásátadási típust különít el egymástól, amelyek középpontjában az egyéni szakértelem, 

valamint a külső és belső struktúrák kombinációi állnak.  

 

22. ábra: Kilenc tudásátadási típus 

Forrás: Szabóné Fenyvesi, 2007, 53. o. 
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 A vállalatok külső határainak megfogalmazása a modellben jelentéktelenné válik, 

mivel a tudásfolyamatok már nem csak a szervezet belső keretein belül valósulnak meg. A 

tudásmemória részét képezik ez által a partnerek, üzlettársak, vásárlók, valamint a 

beszállítók tudásai is. A transzferálási módszerek a következők lehetnek:  

1. Partnerek egymás közötti kommunikációja, 

2. Partnerek szakértelmének növelése a szervezet dolgozói által, 

3. A szervezeti dolgozók szakértelmének növelése partnerek által, 

4. Partnerek szakértelmének növelése a szervezet rendszerein, folyamatain, eszközein és 

termékein keresztül, 

5. A szervezet rendszereinek, folyamatainak, eszközeinek és termékeinek fejlesztése 

partnerek szakértelme által, 

6. A szervezet termékeinek, rendszereinek, folyamatainak és eszközeinek integrálása, 

7. Egyéni szakértelem átadása a szervezetben, 

8. Egyéni szakértelem beépülése a szervezet rendszereiben és eszközeibe, 

9. Egyéni szakértelem mérése különféle rendszerek, eszközök felhasználásával. 

 Az összes lehetséges kombináció kiindulópontja minden esetben egyéni szintről 

indul. Az egyének a tudásukat és ismereteiket a szervezeten kívülről szerzik be. A vállalat 

értékteremtő folyamatában a munkavállalók ebben az értelemben úgy vállalnak szerepet, 

hogy hajlandók tudásukat a szervezet rendelkezésére bocsájtani. A külső tudásátadásba az 

egyének és a szervezet egyénileg is bekapcsolódhat partnerként, vásárlóként, konkurensként 

vagy beszállítóként is. Az egyéni szintről induló, egészen a vállalatközi együttműködésig 

terjedő tudásfolyamat többféle eszközzel vagy módszerrel tehető hatékonyabbá. A 

megfelelő tudásátadási módszert mindig a vállalat igényei alapján szükséges kiválasztani 

(Sveiby, 2001; Szabóné Fenyvesi, 2007). 

 A fejezetben összegeztem a tudásteremtés általam elfogadott lehetséges folyamatait 

és jellemzőit, amelyek által a szervezetben lehetőség nyílik újabb tudás létrehozására belső 

és külső sajátosságokra építve. A tudás stratégiai tőkeként való létrehozását a SECI modell 

megfelelőképpen szemlélteti, azonban ennek sikere megkövetelheti a tudatos 

tudásmenedzsmentet. A gyakorlatban is felismerik ennek a ténynek a jelentőségét (Kosár, 

2012), de a tudásátadás eredményessége több szervezeti akadályba ütközik – mint 

bizonytalanság, bizalomhiány, erőforrások hiánya, munkaféltés. Mivel kutatási modellem 

középpontjában a tudását felhasználó vállalat áll, a továbbiakban bemutatom a tudásra épülő 

szervezet főbb jellemzőit. 
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4.4 Tudásra épülő szervezet 

 A tudásra épülő szervezet feltételezi, hogy helytől, személytől és szervezeti egységtől 

függetlenül, a tudás folyamatának szereplői egymást kiegészítve, kölcsönösen használják fel 

a rendelkezésre álló tudást (Willke, 2005). Quinn (1992) szerint egy intelligens vállalatnak 

meg kell tanulnia különböző tudásállományait az éppen adott körülményekhez képest 

megfelelően menedzselni (Quinn, 1992).  

 A gazdasági és pénzügyi válság hatásaként a vállalatok vezetésének egyre 

bizonytalanabb piaci kihívásokkal is szembe kell néznie. További okként említhető akár a 

tudásalapú gazdaság fejlődése, de a döntéshozatal összetettségének változása is. A 

tudásmenedzsment szempontjából nem elégséges az ismereteket csupán hozzáférhetővé 

tenni, hanem azokat osztályozni kell információtartalmuk szerint is. A szervezet számára a 

hozzáadott értékeket hordozó tudásnak van értéknövelő hatása. Tissen (2000) elmélete 

alapján ezt a tényezőt a tudásérték fejezi ki. Az értéknövelő potenciált a szolgáltatás szintje 

és tudás szintjének intenzitása befolyásolja. E megközelítés szerint a tudásra épülő 

szervezetben a tudásmenedzsment folyamatokat feloszthatjuk operatív és stratégia részre. A 

mindennapi feladatokra fókuszáló folyamatok lényege az emberi tényező és a 

tudásmegosztást biztosító rendszerek optimális összekapcsolása. A stratégiai 

tudásmenedzsment feladata a szervezeti tudás, struktúra és tervezés összehangolása a 

vállalat stratégiai céljaival és emberi erőforrás vezetésével (Tissen et al., 2000 Rijn – Tissen, 

2009).  

 A vállalat tudásstratégiája a szervezet központi stratégiájának eleme. Ebből 

következik, hogy a tudásmenedzsment számára azon módszerek és eszközök adaptálása 

engedélyezett a tudásstratégián belül, amelyek támogatják a vállalat sikerorientált 

stratégiáját. A modern stratégiai menedzsmentben a tudás alapú nézőpont (úgy ahogy a 

menedzsment többi területén is) fontos szerepet játszik. A hatékony stratégiaalkotás 

kulcskérdésévé vált a tudás alapú megközelítése a folyamatoknak és a vállalati 

erőforrásoknak (Balaton et al. 2010). 

 A tudásmenedzsment középpontjában tehát a tudás meghatározásának stratégiái 

állnak, amelyeket Choi és Lee (2002) nyomán két dimenzió által lehet vizsgálni. Az első a 

tudás képességek általi létrehozását, tárolását, megosztását motiválja, valamint a tudás 

kodifikálását és az információs-kommunikációs technológiák fontosságát hangsúlyozza. A 

másik megközelítés fókuszában a személyközi interakció által realizált tudásmegosztás áll. 

A stratégia ezen része nagy mértékben hozzájárul az egyének tudásának beszerzéséhez és 
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hasznosításához közösségi hálózatok, szakmai csapatok és foglalkoztatási csoportok révén 

(Choi-Lee, 2002). A tudásstratégiával kapcsolatos publikációk a személy- vagy 

rendszerorientáltság alapján három fő nézőpont szerint csoportosíthatók, amelyeket a 

következő ábra szemléltet.   

 
23. ábra: A tudásstratégia csoportjai 

Forrás: Choi - Lee, 2002, 175 o.  

Az első csoportba az ún. összpontosító (focused) csoportba azok tartoznak, akik véleménye 

szerint a vállalat tudásstratégiájának minden esetben egy kijelölt irányt kell követnie, amely 

a vezetés döntése alapján vagy rendszer vagy humán irányultság. A kiegyensúlyozott 

(balanced) csoport tagjai szerint a szervezetnek meg kell tudnia találni a két határtényező 

közötti optimális egyensúlyt. Véleményük szerint a két szélsőséges helyzettel ellentétben, 

ez a megoldás, tehát az emberi- és rendszerorientáció nagyobb mértékben hozzájárul a 

vállalat jövedelmezőségéhez. A dinamikus (dynamic) csoport a vállalat tudásstratégiájának 

kialakítását egyértelműen a szervezeti tudás jellemzőinek tükrében képzeli el (Choi-Lee, 

2002; Bureš, 2004). 

 A tudásmenedzsment fontos részét képezi a megfelelő tudásstratégia kialakítása, 

mivel támogatja a tudásmenedzserek kulcsfontosságú feladatokkal kapcsolatos 

döntéshozásait. A döntések a legtöbb esetben a következő kérdésekre nyújtanak választ 

(Davenport, 2010): 

- A tacit vagy az explicit tudás nagyobb mennyiségű feldolgozása a fontosabb? 

- Melyik tudásszakterület fontosabb a vállalat számára? Ezek a fogyasztókkal 

(vásárlókkal), versenytársakkal, termékekkel vagy esetlegesen a beszállítókkal 

kapcsolatos ismeretek? 
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- Hol szükséges a tudással kapcsolatos feladatok javítása? Sikeres a vállalat a tudás 

teremtésében, de kevésbé hatékony felhasználásában vagy alkalmazásában? 

- Szükséges a vállalatnak bizonyos területeken az ismeretek és tudást megvásárolnia, 

vagy önállóan teremtse meg? 

- A tudásmenedzsment mely jellemzőit kellene mérni?  

 Bačík (2010) és Mládková (2004) szemlélete alapján a gyakorlatban a 

tudásstratégiának két típusát különböztetjük meg. A kodifikált (push) stratégiát azon 

szervezetek választják, amelyek főleg explicit tudást alkalmaznak tevékenységük során. Az 

ilyen típusú szervezetekben nagy mennyiségű adat feldolgozása valósul meg, ezért a 

tudásstratégia fő céljai közé tartozik a megfelelő technológiai megoldások biztosítása, és 

általuk a tudás hozzáférhetővé tétele a felhasználók számára. Az explicit tudásból átalakítási 

folyamatokon keresztül kinyerhetőek az adatok, amelyek végeredményben növelik a 

szervezet tudásbázisát. A stratégia előnye, hogy költséghatékony, mivel az információk 

elektronikus kezelésével az adatok aktualitása állandó jelleggel biztosított. A koncepció 

eredményessége azonban megköveteli az alkalmazottak magasabb szintű információs 

technológiai jártasságát és készségeit. A push típusú tudásstratégia olyan szervezetek 

számára biztosít hatékony megoldást, amelyek termelési és egyéb folyamataikat csak kis 

mértékben változtatják, valamint a fogyasztói igényeknek eleget téve is csak kis mértékű 

átalakításokat eszközölnek a termékeiken és szolgáltatásaikon. A második lehetséges 

dimenziója a tudásstratégiának a személyorientált (pull) stratégia. Elsősorban azon 

szervezetek alkalmazzák, amelyek hallgatólagos tudással gazdálkodnak. A stratégia fő 

feladata a kultúra kialakítása, valamint a bizalmon és együttműködésen alapuló vállalati 

klíma biztosítása. A pull stratégiát alkalmazó szervezetek gyakran veszik igénybe külső 

tanácsadók segítségét, mivel az alkalmazottak közötti tudástranszfer folyamatában gyakran 

merülnek fel problémás feladatok. A személyorientált stratégia támogatja a munkavállalók 

közötti közvetlen kommunikációt, a gyakori munkamegbeszéléseket, a munkatalálkozásokat 

és a csoportmunkát. Az alkalmazottak szempontjából vizsgálva a pull tudásstratégiáról 

megállapítható, hogy az alkalmazott személyek a munkaterületükön gyakran szakértőknek 

számítanak. Azonban általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a szakértői fluktuáció 

nagyon gyakori a vállalatok körében, ezért a személyorientált stratégiát alkalmazó 

szervezeteknek időben gondoskodnia kell azok utánpótlásáról. A pull stratégia olyan 

vállalatok körében alkalmazott, amelyek tevékenysége a kreativitáson alapszik, nehezen 

leírható standardizálható irányelvekkel, valamint minden fogyasztó igényéhez egyedi 

hozzáállást biztosítanak (Mládková, 2004; Bačík, 2010).  
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 A szervezet tudásstratégiájának kialakítása során törekednie kell a megfelelő 

tudásintenzív környezet megteremtésére. A megfelelő környezet a tudásközpontú 

értelmezésben nem tartalmaz technológiai akadályokat, a folyamatok során nem gátolja a 

hallgatólagos tudás megosztását és az explicit tudás rögzítését, bizalmon alapuló 

munkakörnyezetet teremt, valamint közösségi munkalégkört alakít ki (Collison-Parcel, 

2006; Sirková – Ali Taha, 2011). Grant stratégia felfogásában a szervezet alapvető 

versenyelőnye a tudásalap megközelítésben van, mégpedig a tacit tudás individuális szintről 

való kinyerésében és annak vállalati szintű integrálásában (Grant, 1996). A tudásintenzív 

vállalatok környezetét nagyban befolyásolja a vállalatok innovációs képessége is. A 2016-

ban Magyarországon végzett felmérés eredményei alapján ezen vállalkozások sajátos 

finanszírozási forrásokkal és lehetőségekkel rendelkeznek, és környezeti sajátosságaik (akár 

időbeni vagy térbeni) állandóan változnak. A tudásintenzív stratégia kivitelezéséhez 

elsőként pályázati forrásokból merítenek forrásokat, illetve kockázati tőkét vagy hitelt 

vesznek igénybe. Az újításokat legfőképpen a kis- és középvállalkozásoknál a finanszírozási 

források hiánya, a befektetések hosszú megtérülési ideje és a magas innovációs költségek 

gátolják (Köpeczi-Bócz – Lőrincz, 2016).  

 A tudásra épülő szervezet lényegének összesítése céljából  több elméleti modellt is 

bemutattam a fentiekben. A továbbiakban kutatási modellem alapvető tudásfolyamatára 

épülő három dimenzió, a szervezeti kultúra, vezetési stílus és struktúra kapcsolatát 

jellemzem, különös tekintettel azok tanuló szervezetben foglalt jelentőségére. Külön 

vizsgálom a szervezeti tanulásra épülő tanuló szervezet jellemzőit, majd a tudásprojektek 

sikeres alkalmazásának szervezeti sajátosságait.  

4.5 A tudásfolyamatra épülő modell kulcspontja: A tanulószervezet 

 A gyorsan és folyamatosan változó környezetben a szervezeteknek állandóan és 

időben szükséges reagálniuk annak érdekében, hogy versenyképesek maradhassanak a 

piacon. A jelen piaci környezetet az új belépők jelenléte, az állandósult innovációs verseny, 

a termék életgörbék rövidülése, a stratégia hálózatok és szövetségek szerepének 

felértékelődése, a kultúrák jellemzőinek sokszínűsége, tudásalapú termékek és 

szolgáltatások, valamint az állandó tendenciával növekedő információs lavina jellemzi 

(Szatmáriné, 2008). A tudásalapú megközelítése ezeknek a változásoknak és a stratégia 

tudásorientált vizsgálata a tanulószervezetek elemzéséhez vezet. Senge megközelítésében 

„az egyetlen fenntartható versenyelőny, ha gyorsabban tud tanulni a szervezet, mint 

versenytársai” (Senge, 2007). 
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 Mi szükséges tehát ahhoz, hogy egy vállalatból tanulószervezet váljon? Egyetértek 

azon szerzők véleményével, mely szerint a szervezeti tanulást a tanuló szervezet alapvető 

feltételeként kell értelmezni. Ezzel ellentétben vannak kutatók, akik másképpen értelmezik 

a tanulás és a tanulószervezet közötti kapcsolatot. Tichá (2003) szerint például a kettő közötti 

kapcsolat nem nevezhető kölcsönösnek, mivel a tanuló szervezet nem létezhet szervezeti 

tanulás nélkül, azonban szervezeti tanulás tanuló szervezet nélkül igen. Berends és tárasai 

(2003) alapján a szervezeti tanulás múltbeli tapasztalatokból merít, alkalmazkodik a 

környezeti változásokhoz és lehetővé teszi a résztvevői számára a jövőbeni lehetőségek 

elérését (Berends és társai, 2003). Duncan és Weiss a tanulás folyamatát egyszerűbben 

értelmezi, mint a szervezeti fejlődést a szervezeti tudás által. Összességében a szervezeti 

tudásbázis a csere, értékelés és az ismeretek integrálási folyamatainak az eredménye. A 

tanulás egy szociális-társadalmi, nem elszigetelt, kölcsönhatáson alapuló tevékenységek 

összessége (Duncan-Weiss, 1979 Timbrell-Delaney-Chan- Yue – Gable, 2005).  

 Ha a tudásteremtés és a szervezeti tanulás közös kapcsolatát vizsgáljuk szükséges 

rámutatni a kapcsolódás eredményeire is. Azonosulok azzal a megfogalmazással, melyben 

a tanulás irányától függ a létrejött tudás. Tehát a tanulás eredményekét létrejött szervezeti 

tudás kétféleképpen értelmezhető. Az alulról jövő megközelítésben az így létrejött ismeretek 

az egyének személyes tudásában gyökereznek. Kölcsönös együttműködés által, túllépve 

egyéni teljesítményükön, egyesítve tudásukat egy új ismerethalmaz alkotható. A felülről 

irányuló megközelítés független az ott dolgozók tudásától és tapasztalataitól. Az így 

összegyűjtött és kialakított tudást szükséges rögzíteni a szervezet memóriájában (Gergely, 

2011).  

 A tanulás és tudás kapcsolatát követően a következő fejezetben a tanulószervezet 

fogalmának pontosításra törekszem, mivel az általam bemutatott modellben a cél és a térben 

megvalósulható tudásteremtés feltétele a tanulószervezet alapjai szerinti működés.   

4.5.1 A tanulószervezet definíciója 

 Véleményem szerint az alkalmazottak képzése és fejlesztése alapvetően a vállalati 

HR feladata, azonban ennek igazolása a gyakorlatban függ a szervezetek strukturális és 

egyéb jellemzőitől. Értekezésemben a fejlesztés kérdéskörével kapcsolatban a 

tudásszerzésre, mint tudásmenedzsment rendszerben való képzésre gondolok. Ezt a 

gondolatmenetet legfőbb mértékben a tanulószervezeti megközelítés támogatja, hiszen 

alapvető pillérei között is megjelenik a csoportos tanulás. A tanulószervezet feltételeit több 

szerző próbálta az idők során egy átfogó elméletbe foglalni. Chris Argyris (1986) a tanuló 
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szervezetekkel kapcsolatos koncepciójában kifejtette, hogy a tanulásra alapuló szervezet 

feltételei az értékelhető tudás, a személyes felelősségvállalás, a tanulási hajlandóság, 

valamint a hatékony tenni akarás. Tanuló vállalatnak nevezhető tehát az a szervezet, amely 

magába integrálja a nagy mennyiségű tudást, magas tanulási jellemzőket tulajdonol, 

valamint alkalmazottai képesek az aktív és hatékony tanulásra (Kocsis-Szabó, 2000; Balaton 

et al., 2010). Célja tehát a szervezet hatékonyságának növelése érdekében az alkalmazottak, 

illetve a szervezet egészének tanulási és tudáspotenciáljának maximalizálása.  

 Nemeskéri (1999) a tanuló szervezetek megalakulásának két alapvető feltételét 

határolja el egymástól. Létrejöttéhez elsősorban szükséges a szervezetben a kultúra, a 

szerepek és tudás újraértelmezése, másodsorban pedig a vállalat ismeret- és képesség 

kompetenciáinak növelése. Véleménye szerint nem csak a szervezet tényezőiben kell 

változtatásokat eszközölni, hanem a szervezet tagjaiban szükséges ápolni vagy éppen 

kifejleszteni az új és szükséges készségeket (Nemeskéri,1999).   

 A tanuló szervezet modelljei közül én leginkább Senge (1998) és Garvin (2008) 

gondolatmenetével tudok azonosulni. A tanuló szervezet jellemzőit Senge dolgozta ki, aki 

szerint olyan szervezetet jelent, amely a jövőbeni eredményeinek és sikerességének 

érdekében folyamatosan növeli, erősíti kreativitását és tehetségét, aminek köszönhetően a 

tanuló szervezet tagjai képesek más meglátásból szemlélni a világot (Senge, 1998; Bencsik-

Bognár, 2003). Garvin elmélete alapján a tanuló szervezetben megvalósul a tudás 

létrehozása, megszerzése, elterjesztése és rögzítése. Továbbá az ilyen szervezet képes az új 

ismeretek és tapasztalatok alapján egy új magatartási forma kialakítására (Bakacsi és társ., 

2000; Bencsik-Bognár, 2003). 

 Senge szerint ahhoz, hogy egy szervezet napjainkban tanuló szervezetté alakuljon 5 

alapelvet kell érvényesítenie: rendszerben való gondolkodás, önfejlesztés, közös jövőkép, 

belső meggyőződés, csoportos tanulás és csapatmunka. A rendszerben való gondolkodás 

célja, hogy a szervezeti gondolkodás nagyobb összefüggések és logikai kapcsolatok 

átlátására irányuljon, valamint hogy a döntések vegyék figyelembe a hosszú távú 

következményeket és hatásokat. A szervezet jellemzője, hogy nem csak lineáris 

kapcsolatokon alapuló rendszer alapján működik, hanem hálózatos folyamatokra és 

kapcsolatokra épül. A szervezet önmaga irányítása és fejlesztése a személyes irányítás és 

hatékonyság fejlesztésére irányul. A célja az alkalmazottak tanulóképességének támogatása, 

hiszen a tanuló szervezet feltételezi a munkavállalók önfejlesztési akaratát a tevékenységek 

hatékony elvégzése érdekében. A személyes irányítás ebben a szervezeti megoldásban nem 

csak felső vezetői szinten valósul meg, hanem a lehető legtöbb vállalati szinten. Az ilyen 
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jellegű koordináció célja pedig a humán erőforrás motiválása az egyéni szintű magasabb 

rendű, saját célok elérésében. A folyamat eredménye, hogy a munkavállalók hajlandóak 

elfogadni a változtatásokat, megértik azok lényegét, elfogadják szükségességét és 

egyetértenek vele. A tanuló szervezet koncepciójának alapja a szervezeti tanulás, amely nem 

létezhet egyéni tanulás nélkül. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyik sem feltétlenül 

eredményezi a másikat.  A közös jövőkép akkor alakítható ki hatékonyan, ha figyelembe 

veszi a szervezetben résztvevők egyéni jövőképét és céljait. A közös jövőkép következtében 

az alkalmazottak elhivatottak közös erőfeszítéssel tevékenykedni a vállalat céljainak 

elérésében, tehát azonosulnak a szervezeti célokkal. Az egyéni és szervezeti célokat nem 

egyszeri jelleggel kell összehangolni, hanem folyamatos tevékenységként szükséges 

realizálni.  A belső meggyőződés valójában a szervezeti kultúra elemeit hordozza magában, 

mint a világ közös észlelése, feltételezések, előítéletek, történetek vagy viselkedési normák. 

A tanuló szervezet a kultúra mélyebb elemeinek folyamatos frissítésére fókuszál. Célja, hogy 

az új ötletek és tervek illeszkedjenek a vállalat meglévő gondolkodásmódjához, és ezzel 

lehetővé tegye azok sikeres megvalósítását. A csoportos munka és csoportos tanulás olyan 

csoportok jelenlétét feltételezi, amelyek tagjai képesek ösztönözni egymást egyéni 

fejlődésükben és a közös cél elérésében. A jól működő csoportok alapvető feltétele a jó 

kommunikációs képesség, a közös gondolkodás és építkezés. Ahhoz, hogy a szervezet 

egységesen képes legyen változtatni, tehát tanulni, szükséges az alkalmazottainak 

munkacsoport szintű összekapcsolása, valamint vezetése a vállalat céljai és víziói irányába 

(Senge, 1998; Bencsik-Bognár, 2003; Pokorná-Ivanová, 2010; Kóbor, 2010). 

 Garvin (2008) tanuló szervezeti modelljében három nagy csoportot különböztet meg, 

amelyeket a tanuló szervezetek építőköveiként említ: támogató tanulási környezet, konkrét 

tanulási folyamatok és a tanulást támogató vezetés. Az a tanulási környezet, amely támogatja 

a tanulást négy jellemzővel rendelkezik: pszichológiai biztonság, különbségek 

megbecsülése, új ötletekre való nyitottság, valamint az észrevételekre szánt idő. A 

beosztottaknak nem szabad tartaniuk a feletteseiktől, mivel joguk van saját 

véleménynyilvánításra. Sőt ellenkezőleg, bátorítani kell őket. hogy nézeteiket, ötleteiket 

bátran megosztják munkatársaikkal. A tanuláshoz nagyon fontos, hogy az egyének 

motiválva legyenek. Nem szabad a különbségek megbecsülésénél figyelmen kívül hagyni a 

versengést, mivel az előremozdíthatja az akarni vágyást. A tanulás nem csak a hibák 

kijavítását és a problémák megoldását tartalmazza, hanem új tapasztalatok szerzését, 

valamint kockázatvállalást is magában foglal. A megfelelő időbeosztás hozzájárul a 

szervezet kreativitásának növekedéséhez. A konkrét tanulási folyamatok lépések 
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sokaságából tevődnek össze. A szervezeti tanulás lépései ezen értelmezésben az információ 

beszerzése, feldolgozása és megosztása. A megosztás történhet egyének, csoportok, de 

vállalatok között is. A tudás a tanulási folyamatban vertikálisan és horizontálisan is 

mozoghat a szervezetben. A tudás megfelelő átadása érdekében a vállalat alkalmazhat a 

tudásmegosztás koordinálására belső, de külső szakembert is. A tanulási folyamat és a 

tudásátadási tevékenység lezárását követően nagyon fontos szerepet játszik a visszacsatolás. 

A tanuló szervezet harmadik lényeges építőköve a tanulást támogató vezetés. A tanulási 

folyamatot nagy mértékben befolyásolja a vezető magatartása. Amennyiben a vezető 

ösztönözi alkalmazottait az új ötletek megosztására, akkor ők hajlandók lesznek azokat 

továbbadni. A vezető magatartása azonban gyakran fékezi a szabad véleménynyilvánítást, 

ötletgenerálást és kommunikációt. A modell három építőeleme bizonyos mértékben 

átfedéseket tartalmaz és kölcsönösen támogatja egymást (Garvin – Edmondson – Gino, 

2008). 

 A tanuló szervezet alapelméleteinek számító megközelítések (Senge, Garvin) között 

a különbség a tanulást támogató elemek összetételében van. Kutatásom során Garvin 

tényezőinek elemzésével foglalkoztam, mivel véleményem szerint a szervezetek 

komplexebben vizsgálhatók általa.  

 Ahogy azt már modellem bemutatása során is kiemeltem, hosszú távon a 

vállalatoknak nem elég csak tanuló szervezetté válniuk, hanem a tudáson keresztül 

szükséges térben is kapcsolatokat kialakítaniuk versenyelőnyük érdekében. Ezt a 

gondolatmenetet támasztja alá Truneček (2004) is. Értelmezésében a tanuló szervezetnek 

három alapvető szintje különíthető el egymástól: külső szint = változásmenedzsment, belső 

szint = tudást birtokló alkalmazott, és az összekötő szint = tudáslapú vállalat. Ezen 

szemléletmód alapján a tanuló szervezet a külső változásokra való reakcióként jön létre. A 

változásmenedzsment nem csak a szervezeti viselkedés változását jelenti, hanem a szervezet 

egészének átalakulását. A változás célja egyrészt a szervezet hatékonyságának növelése, 

másrészt pedig a munkafolyamatok humánussá tétele. A változás menedzselése két 

formában valósulhat meg. A kemény oldal a vállalatvezetés módszerének és folyamatainak 

változtatását célozza, a puha pedig a szervezetben dolgozók változáshoz való hozzáállását 

alakítja. A tudás alapú vállalat, mint szervezeti megoldás tudásalapú gazdaságban és 

társadalomban működik. A szervezet odafigyel a megvalósuló tevékenységek szinergikus 

hatására, a vállalatban jelen lévő tudás irányítására, folyamatorientált, valamint a fogyasztó 

és a piac igényeire fókuszál. Minden szervezeti folyamat középpontjában a szervezeti 

stratégia áll, melyre ráépül a megfelelő szervezeti struktúra az információs és 
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kommunikációs technológiákkal kiegészítve. A tudás alapú szervezet fontos részét képezi a 

szervezeti kultúra és az emberi erőforrás megfelelő menedzselése. A harmadik fontos szintje 

a tanuló szervezetnek az emberi erőforrás, amelyet a koncepcióban a tudás tulajdonosainak 

nevezünk. A tanuló szervezet számára ezért egyértelmű, hogy a nyereségességet csakis a 

tudás hatékonyságának folyamatos növelésével, tehát a tudást birtokló alkalmazottakról való 

gondoskodással érheti el. A szervezeti kultúra feladata ezen a szinten a belső munkavállalói 

igények kielégítése és figyelembe vétele, valamint külső oldalról a vásárlókkal szembeni 

szervezeti magatartás meghatározása. A tanuló szervezet alapvető folyamataihoz tartozik a 

csapatmunka, coaching, csoportos vezetés, alkotó tudáskörnyezet megteremtése és az 

intelligencia magas fokú kihasználása (Truneček, 2004; Pokorná-Ivanová, 2010).  

 Napjainkban a vállalatoknak több feltételnek kell eleget tenniük, de számos új 

lehetséges kihívásra is fel kell készülniük. Ezért a tanuló szervezetnek időben fel kell tudnia 

ismerni a lehetőségeket, és függvényükben változtatásokat kell végrehajtaniuk. Az 

alkalmazkodás jellegétől függően megkülönböztetünk (Management Kiadó, 2006): 

1. Passzív és reaktív tanuló szervezet – az ilyen típusú szervezet környezetének spontán 

létrejövő változására reagál, azonban a kivitelezett változás mértéke és jellemzői nem 

ellenőrizhetők, 

2. Proaktív és megelőző tanuló szervezet – ebbe a csoportba tartozó vállalatok 

hosszútávon előrejelzéseket, potenciális változási lehetőségeket feltételeznek. Céljuk a 

kialakuló új feltételekhez igazodó megfelelő alkalmazkodási stratégia kialakítása. 

 A tanuló szervezetek működésével kapcsolatban jövőbeni sikerességük érdekében 

fontosnak tartom még bemutatni működésük törvényszerűségeit (Závodská, 2013):  

- a mai problémák a múltbeli megoldások eredményei  

- minél erőteljesebb valaminek a bevezetése, annál nagyobb ellenállásba ütközhet  

- a gyors hanyatlást erőteljes emelkedés előzi meg  

- a gyors és egyszerű megoldások nem mindig kifizetődők  

- a problémák eltolása teljes mértékű összeomláshoz vezethet  

- a gyorsabb néha lehet lassabb is  

- az okozat és hatás nem mindig azonos időben és helyen  

- kis változások is nagy sikert eredményezhetnek 

- a részleges, de folyamatos megoldások hatékonyan eszközölhetők a végleges cél 

érdekében  

- ne felelősöket keressünk, hanem okokat. 
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 A fejezetben bemutatásra kerültek a tanulószervezet jellegzetességei. A kis- és 

középvállalkozások számára a felsorolt igényeknek való megfelelés sok esetben fejtörést 

okoz, azonban léteznek olyan lokális és nemzetközi rendszerek, amelyek támogatásával 

lehetőségük van ezek leküzdésére. Kutatásaim eredményei alapján ide sorolnám az Európai 

Unió támogatási eszközrendszerét (mint például az EPSON 2020), a helyi inkubátorházakat, 

vagy határon átívelő együttműködési lehetőségeket (lokális vagy regionális klaszterek)  

 A tudásátadás támogató modellem a tanuló szervezet kialakulását három – szorosan 

kapcsolódó dimenzióban jelen lévő – elem együtteseként értelmezi. Ezek az összetevők a 

szervezeti struktúra, a vállalati kultúra és a vezetői stílus által szemléltetett síkban 

helyezkednek el. A továbbiakban a tanuló szervezet ezen szervezeti sajátosságokkal 

kapcsolatos elvárásait mutatom be több modell és megközelítés segítségével.  

4.5.2 Szervezeti kultúra és a tudásra épülő szervezet 

 Egyetértek Csath (2008) megállapításával, amely szerint a szervezeti tudás irányítása 

akkor válik hatékonnyá, ha beépül a szervezet folyamataiba, hagyományaiba, szokásaiba, 

nézeteibe, tehát magában a vállalati kultúrába. Ebben az értelmezésben a kultúra fontos 

sajátossága, hogy nem csak személyekre vonatkozik, hanem közösségekre. A kultúrának 

köszönhetően alakul ki a vállalatban a szervezeti szereplők és a szervezet közötti összetartó 

erő. Nehezen változtatható és alakítható (Csath, 2008). 

 Schultz (1995) alapján a szervezetelméletben a szervezeti kultúrát, mint a szervezetre 

való rálátását lehetőségét tartják nyilván. Három irányzatot különít el egymástól: 

racionalista, funkcionalista és szimbolizmus. A racionalista nézet szerint a kultúra a 

hatékony célmegvalósítás eszköze, míg ezzel ellentétben a funkcionalista alapján közösségi 

rendszerként értelmezhető. A szimbolizmus irányzatában a kultúra emberek rendszerének 

tekinthető, és a szervezet tagjai és a szervezet közötti viszonyt kutatja. A tanuló szervezeti 

kultúra szorosan köthető a funkcionalista irányzathoz, mivel a kultúra fogalmának 

értelmezése a szervezeti tanulás eredményeként írható le mindkét esetben. A tanulás és a 

kultúra kialakításának célja elsősorban a vállalat túlélésének biztosítása (Schultz, 1995). A 

kultúra elemének tekinthető minden, amivel a szervezetek szereplői minden nap a működési 

folyamatok kapcsán találkozhatnak: hagyományok, viselkedési normák, gondolkodásmód, 

tudás, a közös nyelv és tárgyak (Drjenovszky I., 2005). 

 A szervezeti kultúra értelmezésénél leginkább Schein (1985) modelljével 

azonosulok. Szerinte „a kultúra olyan alapfeltevéseknek az összessége, melyet egy adott 

csoport talált ki, fedezett fel vagy fejlesztett ki, hogy megtanuljon megbirkózni a külső 



 

71 

 

alkalmazkodási és a belső integrálási problémákkal, melyek elég jól működnek ahhoz, hogy 

legyenek érvényesnek tekinthetők, és hogy az új tagoknak tanítható legyen, mint a 

problémákkal kapcsolatos érzés, észlelés és gondolkodás korrekt módja” (Schein, 1985, 9. 

o.; Drjenovszky I., 2005, 2. o.). Schein kultúramodellje a kultúrának három  síkját 

magyarázza: tárgyak, értékek és normák, illetve meggyőződések. A tárgyak alatt olyan 

objektumok sorakoztathatók fel, amelyek a kultúra külső megjelenésével hozhatók 

összefüggésbe. Könnyen megfigyelhetők és leírhatók, azonban könnyen befolyásolhatók. 

Az értékek és normák részben tudatosak, a szervezet vezetése által azonban már csak részben 

vagy kis mértékben változtathatók. A meggyőződések a kultúra legmélyebb szintjét jelentik, 

a tudattalant foglalják magukban. A kultúra képviselői számára ezek természetes 

véleményként és gondolatokként értelmezhetők. A menedzsment számára nehezen 

meghatározhatók. Az ábrán a nyilak a kultúraszintek egymásra gyakorolt befolyására 

utalnak (Schein, 1992; Lukášová, 2010). 

 A tudáson alapuló szervezetek a meglévő vállalati kultúrára épülnek, amelyek még 

nem minden esetben hordozzák a tudásközpontú jellemzőket. Az alapvető kultúraelemeket 

Robbins hét fő csoportba sorolja. A kultúra kialakulásánál fontos figyelembe venni a 

szervezet innováció és kockázatvállalási készségét, a precizitást, a döntések emberi 

erőforrásra gyakorolt hatását, csoportos együttműködést, vállalaton belüli versenyt, és 

szervezeti álláspontot (Robbins – Judge, 2006). A kultúra tartalmára és erősségére hatást 

gyakorol a szervezeti környezet, a vezető/alapító befolyása, a vállalat fennállásának ideje és 

nagysága, valamint az alkalmazott technológiák jellege (Lukášová, 2010).  

 A szervezeti kultúra vizsgálatával kapcsolatban számos modell ismert, amely nem 

csak a vállalat jellemzőit, de fejlődési lehetőségeit is vizsgálja. Dolgozatomban Quinn 

(1988) modelljét tekintem a kultúra azon alapvető modelljének, mely hozzájárul a 

tudásmenedzsment folyamatainak sikerességéhez. Quinn elméletében a szervezet 

hatékonyságát magyarázó kultúraértékeket vizsgálta, amelyeket két fő dimenzió kapcsán 

elemzett. A szervezet összpontosítása alapján lehet kifelé és befelé forduló, valamint a 

vezetői kontroll szempontjából rugalmas és szoros ellenőrzésen alapuló. A 24. Ábra a két 

dimenzió kapcsolatát szemlélteti. 
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24. ábra: Quinn szervezeti kultúra modellje 

Forrás: Quinn (1988) – Bakacsi (2010) 

 Quinn versengő értékek modelljének is nevezik a modellt, mivel nem csak a vezetés 

legfontosabb értékeit, de a hatékonyságot is, mint jellemzőt vizsgálja. A befelé összpontosító 

szervezet a vállalati szereplők és a szervezet belső folyamataira, a kifelé összpontosító pedig 

a külső környezethez való adaptálódásra koncentrál. A rugalmas szervezet alkalmazottainak 

nagyobb mozgásteret és magasabb döntési szabadságot biztosít, míg a szoros kontroll a 

tagok magatartásának szigorúbb szabályozottságát jelenti. Ezek alapján négy alapvető 

kultúratípus különíthető el (Bakacsi, 2010): 

1. Támogató kultúra – a kölcsönös bizalom és felelősség, a részvétel és az 

együttműködés a fontos. Meghatározó benne a kooperatív magatartás, fontos a 

csoportszellem, az egyéni fejlődés lehetősége, valamint az önkiteljesítés 

megvalósíthatósága. Fókuszában az emberi erőforrás fejlesztése áll. A kommunikációt 

az informális, főleg személyes kapcsolat jellemzi. A szervezet tagjai elkötelezettek a 

célok és folyamatok iránt. 

2. Szabályorientált kultúra – formális pozíciók tisztelete, folyamatok racionalitása és 

formálitása, illetve munkamegosztásra vonatkozó szabályozottság figyelhető meg. 

Központjában a stabilitás és az egyensúly áll, ebből kifolyólag hierarchikus megoldású 

szervezeti struktúrák jellemzik. Főleg írásos kommunikáció tapasztalható az ilyen 

típusú szervezetekben. 

3. Célorientált kultúra – főbb sajátosságai a racionális tervezés, központi 

célmeghatározás, teljesítményre való összpontosítás, az információkhoz való 
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korlátozott hozzáférhetőség, illetve a vezetők központi szerepe. A kommunikáció 

főkent szóbeli jellegű. Kulcselemei a termelékenység, hatékonyságösztönzés, 

profitmaximalizálás. 

4. Innováció-orientált kultúra - a külső környezetre való állandó összpontosítás jellemzi. 

A folyamatos újítás, kísérletezés és a velük kapcsolatos kockázatvállalás áll a szervezet 

központjában. Kulcseleme a növekedés, a környezeti erőforrások beszerzése és 

rugalmasság. A szerveztek dinamikusságát a kreatív problémamegoldás, 

versenyszellem, jövőkoncentráció és előrelátás, szabad és korlátozatlan 

információáramlás, valamint a folytonos tanulás és képzés biztosítja.  

 Véleményem szerint a tanuló szervezetté válást főként a támogató és az innováció-

orientált kultúratípusok biztosítják, mivel hozzájárulnak a tudásmenedzsment folyamatok 

hatékonyságához. Hogyan válik mégis a szervezetben kialakult kultúra tudásmenedzsmentet 

támogatóvá? Elsőként jellemezzük a kultúra szereplőinek és a tudás megosztásának, 

menedzselésének kapcsolatát. Véleményem szerint a tanulást támogató szervezeti kultúra 

alapvető szereplője a szervezetben dolgozó tudást birtokló egyén. A vezető és a 

menedzsment elsőrendű feladatai közé tartozik a tudáson alapuló kultúra kialakítása során 

az ilyen munkavállalók megszerzése és megtartása. További feladatai közé tartozik a tudás 

rendszerben való kezelése és irányítása. Ez a vállalat és dolgozói képzettségi szintjének 

folyamatos növelésével biztosítható. A vezetőknek olyan szervezeti környezetet kell 

kialakítaniuk, amelyben a tudást tulajdonló dolgozók éhesek lesznek újabb tudás 

megszerzésére. Természetesen figyelembe véve a kultúra elemeit, valamint a szervezet és az 

egyének céljait. Az alkalmazottakat ösztönözni kell a megszerzett, gyakorlatban 

alkalmazható tudás megosztására (Mesároš, 2005). 

 Azonban nem ilyen egyszerű a vezetők feladata a tudáson alapuló kultúra 

kialakításánál. Mind a nemzeti, mind a szervezeti kulturális ismeretek befolyásolják az 

egyének vagy csoportok felfogását, gondolatait, cselekvéseit és érzéseit a tudástranszfer 

folyamatában. A megfelelő tanulószervezeti kultúrában az egyének a kialakított környezeti 

háttérnek és feltételeknek, valamint meggyőződésüknek köszönhetően osztják meg 

ismereteiket, nem pedig mert kényszerítve vannak rá. Ennek eredményeként a 

tudásfolyamatokra való összpontosítással megváltozik a szervezeti kultúra jellege is. 

Elsősorban szükséges egy hatékony tudásmenedzsment rendszer kialakítása, ahol a tudás 

megosztása, megőrzése és továbbfejlesztése természetessé válik. Másrészt szükséges 

menedzselni azokat a viselkedési mintákat és szokásokat, amelyek megalapozzák a meglévő 

kulturális szempontokat (Müller – Nessler, 2011, Bencsik- Stifter – Sólyom, 2012). 
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 A szervezeti kultúra szereplőinek jellemzői után fontosnak tartom összefoglalni a 

kultúra azon részeit, amelyek nem csak a személyek tulajdonságaira épülnek. A vállalatban 

jelen lévő tudás különböző eszközök segítségével irányítható, mint a parancs, információs 

és kommunikációs rendszerek megléte, rutinok, valamint közös meggyőződések. Kreps 

(1990) ezeket a közösségi mentális eszközöket a szervezeti kultúra elemeiként értelmezi. A 

kultúra alapú részecskék összessége hozzájárul a közös vállalati tudás kialakításához (Fehér, 

2007). 

 Ahogy ezt kutatási modellemben is bemutattam a vállalati kultúrát a tanuló 

szervezetek kialakítása során egy alapvető szervezeti sajátosságként értelmezem. Mivel a 

tanuló szervezetet csak akkor lehetséges kialakítani, ha figyelembe vesszük, hogy a tudás 

folyamatosan és gyorsan változó erőforrás, melynek eredményeként az élethosszig tartó 

tanulás jellemzi a mindennapi vállalati kultúrát (Bencsik-Juhász, 2014). Ha a kutatási 

modellben bemutatott kapcsolatrendszert vizsgáljuk, felmerülhet a kérdés, hogy milyen 

feladatokat kell a tudásfolyamatokra épülő szervezeti kultúrának kialakítania. A szervezeti 

kultúra feladata a tudásvállalatokban is, hogy összhangot teremtsen annak értékei, küldetése, 

céljai és stratégiája között. Nem elég csupán általánosan meghatározni a kultúra elemeit, 

hanem törekedni kell a tudásmegosztást ösztönző környezet kialakítására. Az ismeretek és 

tapasztalatok cseréjének támogató eszközei a kommunikáció és kommunikációs 

technológiák is (Figallo-Rhine, 2002).  

 Azonban nem elég csak az alapvető feladatokat felsorakoztatni. Mivel modellem és 

vizsgálataim középpontjában is a tudásmegosztás hatékonyságának növelését befolyásoló 

eszközök és lehetőségek állnak, fontosnak tartom bemutatni a tudástranszfert jellemző 

kultúraelemeket is.   A tudástranszfer támogatásának alapvető eleme a bizalomra épülő 

szervezeti kultúra, mivel a megosztás szereplőinek elkötelezettsége és a 

kezdeményezőképesség kapcsolatban állnak egymással. Megállapítható, hogy a tudáson 

alapuló szervezeteknek egyik alapfeltétele a bizalom, nem csak a vállalat, de a kollégák iránt 

is (Boussara – Deakins, 2000). Tudásmenedzsment megközelítésében a kultúra 

legjelentősebb elemei a bizalom, kommunikáció és tanulás. Az egyének közötti ismeretcsere 

nem jöhet létre „közös nyelv” használata nélkül sem. A csoportos tanuló szervezeti kultúra 

támogatja a tudásmegosztás hatékonyságát, amely tükrében a szereplők a vállalati 

igényeknek és stratégiai célokhoz alkalmazkodva igyekeznek átadni nem csak elérhető, de 

hallgatólagos tapasztalataikat és tudásukat (Bencsik, 2013). 

 A tanuló szervezeti kultúra sajátosságainak feltérképezését követően felmerülhet a 

kérdés, vajon a gyakorlatban megtalálhatók-e ezek az elemek? 2012-ben, szlovák és cseh 
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vállalatok körében végzett felmérés is bizonyítja, hogy a vállalatok elismerik a kultúra ezen 

eleimeinek fontosságát, mint a sikeres tudásmenedzsment bevezetésének feltételét. Azonban 

amikor a saját szervezetükben lévő meglétüket vizsgálták csak 20, illetve 27 százaléka a 

megkérdezetteknek jelölte be a tényezők gyakorlati alkalmazását (Stachová-Urbancová, 

2012). Ennél fogva is fontosnak tartottam kutatni a tudásmegosztást támogató kultúra 

vállalati gyakorlatát, melynek alapjául Quinn kultúraelemeit választottam.  

 A tanuló szervezeti kultúra további jellemzői a tudásszerzés és jutalmazás 

támogatása. A tudás transzferálását befolyásoló kultúraelemek két dimenzióba sorolhatók az 

értékek és ki nem mondott feltevések függvényében. A közösségi dimenzió határai közé 

tartozik a segítőkészség, az együttműködésre való akarat, valamint a személyközi közvetlen 

kommunikáció. Ki nem mondott feltevések a tudás, vélemény és hozzáállás megosztása, 

valamint a személyes kapcsolatok. Szolidáris síkon értéket képviselnek a közös célok és azok 

elérése, ki nem fejezett feltevések pedig a mindenkiért érzett felelősség (Schein, 1992; 

Goffee-Jones, 1996; Zuzák,2011). 

 A fejezetben a tanuló szervezeti kultúra sajátosságait és a tudásmegosztást ösztönző 

kultúraelemeket taglaltam. Ezek meglétét és jellemzőit a vállalati gyakorlatban a kutatásom 

kiértékelése során vizsgálom. A kutatási modellemben a tudásmenedzsment körfolyamatára 

épülő következő rész a szervezeti struktúra. Annak összetevőit, valamint a tudástranszfert 

leginkább ösztönző szervezeti megoldásokat a következő fejezetben mutatom be.  

4.5.3 A szervezeti struktúra és a tudásra épülő szervezet 

 A szervezeti struktúra a tudásra épülő szervezetekben nem csak a vállalat felépítését 

határozza meg, hanem hatást gyakorol a szervezet működésére is. Befolyásolja a szervezeti 

kultúrát, az egyének és csoportok viselkedését, az ismeretek és tapasztalatok folyamatainak 

működését, valamint megosztását (Mládková, 2007). Azonosulok Drucker (1993) 

véleményével, aki még a technológia és kommunikáció boomja előtt rámutatott arra, hogy a 

szervezeti struktúrák felépítésének és működésének napjainkban el kellene vonatkoztatnia 

az egyoldalú kontingencia-elméleti megközelítéstől, hiszen a benne résztvevők 

tudásmunkásokként vannak jelen a szervezetben, s ez által megváltozott a munka természete 

is (Drucker, 1993). Milyen irányba szükséges alakítani, módosítani a szervezet 

működésének struktúráit? Véleményem szerint a tényleges és szükséges tudással rendelkező 

alkalmazottak irányába kell delegálni a döntéshozói és tevékenységi köröket. Felmerül még 

a kérdés, hogy kinek a feladata, mely részlegnek lenne feladata felvállalni a tudás 

menedzselését. Napjainkban nem minden vállalat rendelkezik kiépített tudásmenedzsment 
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rendszerrel, ezért legtöbb esetben a HR vagy más részleg feladatának tekintik a vezetők a 

tudásmenedzsment irányítását. A tudásprojektek esetében ezt a feladatot a projektcsapat 

tagjai képviselik. Fontos megfelelő, tudásátadást támogató döntéshozatali rendszer 

kialakítása, melynek eredménye lehet a specifikus tudás és információk átadási költségeinek 

minimalizálása (Fehér, 2007). 

 Elsősorban megvizsgálom a tudásmegosztás és a szervezeti struktúra kapcsolatát. A 

szervezeti struktúra befolyást gyakorol a tudás megosztására a szervezetben mind vertikális, 

mind horizontális irányban. A befolyás mértéke függ a tudástranszfer és a struktúra 

jellegétől. A tudásfolyamatokat támogató szervezeti struktúrával szemben több elvárás és 

követelmény fogalmazható meg. Biztosítania kell a gyakori személyes kapcsolatot, amely a 

tanuló szervezet alkalmazottai számára teljesen természetes igényként fogalmazódik meg. 

Meg kell akadályoznia a korlátok kialakulását az egyes szervezeti egységek között. Nem 

szabad engedélyeznie az egységeken belül a fékező szubkultúrák kialakulását. 

Csapatmunkára kell épülnie. A csapatmunka lényege a rosszul strukturált problémáknál 

lényeges. Pozitív hatást kell gyakorolnia a bizalomra épülő szervezeti klíma kialakításánál 

(Zuzák, 2011). Ezzel ellentétben Gold (2001) megközelítésében a szervezeti struktúra 

tudásátadásra gyakorolhat hatást közvetlenül és pedig közvetve vizsgálja. A közvetett hatás 

a tacit tudás megosztására a szervezeti struktúra vállalati kultúrára gyakorolt befolyásában 

mérhető. A kultúra elemei közül ebben a nézőpontban főleg a szervezeti klíma a lényeges, 

mivel a transzfer katalizátoraként funkcionál. A közvetlen befolyás is a kultúrán keresztül 

észlelhető. A tudásmenedzsment, szervezeti struktúra és ösztönző rendszerek azon 

kombinációjáról van szó, amelyek a szervezeti tudásmenedzsment egészét alkotják (Gold és 

társ., 2001).  Egyetértek mindkét értelmezéssel, mivel a szervezeti struktúrát nem csak, mint 

önálló sajátosságot vizsgálnak, hanem összekapcsolják azt a kultúra és vezetési stílus 

jegyeivel is.  

 A szervezeti struktúrákat értekezésemben elsőként nem a szerint csoportosítom és 

jellemzem, hogy dinamikusan vagy statikusan reagálnak-e a környezeti változásokra, hanem 

a tudás menedzselésének sajátosságait vizsgálom bennük. Davenport (1998) is rámutatott 

kutatásában arra a fontos megállapításra, hogy a tudáson alapuló feladatok más jellegűek, 

mint a mindennapi rutin jellegű cselekvések. A tudásalapú tevékenységek sikeressége függ 

a szervezet merevségétől (Davenport, 1998).  

 Általánosságban a hagyományos szervezeti struktúrák közé soroljuk a statikus és 

dinamikus szervezeti struktúrarendszereket. A statikus struktúrák rendszerébe sorolható a 

lineáris, funkcionális és törzskari struktúra. A dinamikus elemeket összegző struktúrák a 
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célstruktúra, projektstruktúra, mátrix és a divízionális szervezeti rendszer. A dinamikus 

struktúrák olyan szervezeti megoldások, amelyek esetében csak bizonyos egységekben van 

szabályozva a fölé- és alárendeltség. További egységek a szervezet szükségleteinek és 

igényeinek függvényében jönnek létre és szűnnek meg. A dinamikusság a környezeti 

változásokra való gyors reakcióképességben van. A túlzott versengés megelőzése érdekében 

fontos ezekben a struktúrákban az alapvető kompetenciák meghatározása. A szervezeti 

struktúrák modern megoldásai közé sorolhatók a vállalkozói egységek a vállalatokon belül, 

az amőbák, tenzor szervezetek, folyamatstruktúrák, valamint hálózatos és virtuális 

szervezetek (Dědina-Odcházel, 2007). A központi döntéshozást támogató, az önállóság 

alacsony szintjét jellemző struktúrákban a tacit tudás átadása szinte lehetetlenné válik. A 

tudás leggyakrabban vertikális szinten továbbítódik, mivel a ranglétrán a szervezet tagjai 

tudásuknak és képességeiknek köszönhetően haladhatnak felfelé. Másik oldalról viszont a 

tudás az a tényező, amely biztosítja az alkalmazott számára az elfoglalt pozíciót és 

munkakört. Ennek következtében vertikális szinten tudásmonopóliumok jöhetnek létre.  A 

vertikális tudásáramlás és kommunikáció főleg informális csatornákon és kapcsolatokon 

keresztül valósul meg. A mátrix szervezeti struktúra előnye, hogy működése a csoportos 

együttműködésen alapszik. A tudástranszfer szempontjából a csapattagok szoros 

együttműködése és tevékenysége a cél elérése érdekében előnyös. A mátrix struktúrával 

kapcsolatban számos olyan elem is felsorakoztatható, amely a tudásáramlásnak akadályokat 

állít fel, például az alkalmazottak többszörös alárendeltsége. Fontos azonban megállapítani, 

hogy a közös problémamegoldás, valamint információ és tapasztalatcsere támogatja a tanuló 

szervezet kialakítását (Zuzák, 2011).   

 Értekezésemben a tudásmenedzsment folyamatok sikerességét megteremtő 

szervezeti megoldások csoportosításánál Mládková (2004) megközelítését veszem alapul, 

mivel számára is a tudás hatékony irányítása érdekében lényeges olyan szervezeti struktúra 

alkalmazása, amely támogatja a szervezeti tudás sajátosságait. Mládková (2004) a 

tudásmenedzsmentet támogató struktúrákat három csoportba sorolja: a fentről lefelé 

irányuló struktúrák, a lentről felfelé irányuló struktúrák és a kombinált szervezeti 

megoldások.  A fentről lefelé irányuló szervezeti struktúrák közé azok a megoldások 

tartoznak, amelyek a hagyományos munkamegosztáson alapulnak – lineáris, funkcionális 

struktúra. Ezeket a felső vezetés irányítja, amely egyben meghatározza a vállalat vízióját, 

alapvető folyamatait, stratégiáját és céljait. Az alkalmazottakhoz az információk felülről 

irányuló csatornákon érkeznek parancsok és szabályzatok formájában. A munkavállaló 

feladata a kijelölt tevékenységek hatékony realizálása, mely állandó ellenőrzés alatt folyik. 
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A tudásmenedzsmentnek az ilyen struktúrában kevés lehetősége van. A tudás áramlása csak 

kis mértékben valósul meg, az is csak felülről lefelé ívelő vertikális síkban. A struktúra 

alsóbb szintjén lévő egységek vertikálisan kommunikálnak egymással. Ebben a szervezeti 

megoldásban a tudás megosztása sok akadályba ütközik. Fő probléma, hogy a feladó és 

befogadó között gyakran több szintnyi különbség található, amiből következik, hogy a 

transzferálás folyamatában torzul, sőt gyakran előfordul a tudás tartalmának értékvesztése 

is. A tacit és explicit tudás hatékony megosztása felső vezetői szinten valósul meg. A 

tudásáramlás főleg vertikális szinten tapasztalható, horizontális irányban nem. A lentről 

felfelé irányuló szervezeti struktúrák rugalmasak és laposak, kisebb számú szervezési szintet 

tartalmaznak. Fő döntéshozói kompetenciákkal rendelkeznek azon alkalmazottak, akik a 

szervezet számára fontos tudást tulajdonolják, vagy közvetlen kapcsolódással rendelkeznek 

a vásárlóra, illetve fogyasztóra. A döntéshozás ebben a szervezeti megoldásban nem függ a 

hierarchiában elfoglalt helytől. Az explicit és hallgatólagos tudás főleg a középső és alsó 

szinteken összpontosul. A felső vezetés feladata a stratégiai irány és célok kijelölése, 

valamint a működési folyamatok irányítása. A lentről felfelé irányuló struktúra a 

csapatmunkán és autonómián alapszik. A szervezeti egységek autonómiája támogatja a 

kodifikált és tacit tudás átadásának és megosztásának intenzitását.  A vállalat sikeressége az 

egyének és egységek kreativitásától függ. A kombinált szervezeti struktúrák az előző két 

csoportba tartozó rendszerek összesítései. Kiküszöbölik a hiányosságaikat és 

implementálják az előnyeiket. A fentről lefelé irányuló struktúra előnyösebb az új tudás 

bevezetésénél és integrálásánál, a lentről felfelé irányuló pedig ösztönzi a tudásteremtés 

folyamatát. A szervezeti struktúrák kombinációi azon a feltételezésen alapulnak, hogy a 

szervezet minden tagja hasonlóképpen fontos. Minden vállalati szereplő részt kell, hogy 

vegyen a tudásmenedzsment folyamatokban, akár vertikális, akár horizontálisan valósulnak 

meg. Ez a szervezeti megoldás lehetővé teszi a szoros kapcsolatok kialakítását a felső 

vezetés és a középszintű vezetés között, illetve a középszintű vezetés és az alárendelt 

egységek között. A középszintű vezetőknek kulcsszerepük van, mivel felügyelik a tudás 

létrehozásának és felhasználásának folyamatát a vállalatban. A felső vezetés feladta 

kialakítani a szervezet céljaival és stratégiáival összhangban lévő tudásmenedzsment 

stratégiát. A középszintű vezetők ezeket a célokat konkrét tervekbe foglalják, amelyeket az 

általuk vezetett egységekbe integrálnak. A középvezetők felelősek a vertikális és 

horizontális irányú kapcsolatok létrehozásáért is. A kombinált szervezeti megoldások több 

előnnyel rendelkeznek: egyrészt mentesítik a felsővezetőket bizonyos feladatoktól, aminek 

köszönhetően ők összpontosítani tudnak a stratégiai fontosságú feladatokra. Egyértelműen 
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megfogalmazza a kommunikáció szükségességét, amelyért Mládková szerint a 

középvezetők a felelősek. Az ilyen típusú szervezeti struktúrákat kontextuális struktúráknak 

nevezzük, amelyeket bővebben elemeztek Nonaka és Takeuchi. A gyakorlatban csak nagyon 

magas szintű innovációs szinttel rendelkező szervezetekben alkalmazzák (Mládková,2004; 

Bačík, 2010). Sok esetben ezek a modellek a statikus szervezeti struktúrákban korlátozott 

tudásmegosztásra hívják fel a figyelmet. Véleményem szerint azonban fontos felhívni a 

figyelmet arra a tényre (mivel a vizsgált országok vállalatait is ezen szervezeti megoldások 

jellemzik), hogy a tudás létrehozásának és megosztásának fő része a struktúra legalsó 

szintjein valósul meg. Megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával ilyen struktúrák 

esetén is hatékony tudásmenedzsment rendszer kiépítése eszközölhető.  

 A tudásmenedzsment sikerességét támogató szervezeti struktúrák egy-egy fajtáját 

nem lehet egyértelműen a tudásátadás sikerreceptjének nevezni. Véleményem szerint 

minden vállalatnak önállóan, saját vállalati jellemzőihez mérten szükséges kiválasztani a 

számára optimális szervezeti megoldást. Természetesen figyelembe kell venni a 

tudásmenedzsment és a vállalat közös céljait is.  

 Ahogy azt kutatási modellem is szemlélteti, a tudáscsere sikeréhez és a 

tanulószervezet elvein működő szervezethez nem elég csak formális szervezeti struktúra 

kialakítása. Szükséges a vállalatot jellemző vezetési stílus vizsgálata is. A következő 

fejezetben modellem harmadik, tudásmenedzsment folyamataira épülő részét, a vezetési 

stílus és a tudásátadás kapcsolatát taglalom.  

4.5.4 A vezetési stílus és a tudásra épülő szervezet 

 A tanuló szervezet vezetőjének új vezetői szerepek betöltésére kell fókuszálnia. 

Felelősséget kell vállalnia a megfelelő kultúra kialakításáért, biztosítania kell a folyamatos 

tanulást és a fejlődést támogató környezetet és technológiákat. A tudásra épülő 

szervezetekben szükséges elhagyni a hagyományos vezetési stílusokat (főleg az autokrata 

hozzáállást), mivel a vezetőnek ebben a rendszerben párhuzamosan be kell töltenie a tervező, 

szolgáltató és tanár szerepet is. Senge (1998) irányzatában a vezetőnek három szerepet kell 

képviselnie. A vezető, mint tervező esetén a vezetők alapvető feladta olyan szervezeti 

irányelvek, stratégia és működési rendszer kialakítása, amellyel a szervezet szereplői 

teljesen azonosulni tudnak. A tervezés legfontosabb eleme az integráció. A vezető, mint 

szolgáló nézőpontnak két szintje van. Az első szinten a vezetettek felé irányul, amikor a 

gazdasági, érzelmi és szellemi vonatkozásban gyakorol befolyást. A következő szint tágabb 

értelemben vett szervezet felé irányul, valójában a vezető egyéni és a vállalat céljainak 
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kapcsolatából ered. A vezető, mint tanár a harmadik szerep, amely arra készteti a vezetőt, 

hogy beosztottjaival megismertesse, elfogadhatóvá tegye és megértesse a vállalatban 

végbemenő változások okát. Feladata nem tanítani az alkalmazottakat, hanem tanulásra és 

önmaguk fejlesztésére ösztönözni őket (Senge, 1998; Drjenovszky II., 2005).  

 A tudás menedzselését elsőrendű feladatnak tekintő vezetés sikeressége függ a tudás 

transzferálásának és menedzselésének a szervezet különböző szintjein lévő hatékonyságától. 

Ha a vállalat felső vezetői szintjén nincs összhang a tudásmenedzsment célokkal 

kapcsolatban, nem valószínű, hogy a többi alkalmazott is azonosulni fog velük (De Tienne, 

2004). Takeuchi megközelítése szerint az a fontos, hogy a tudásra épülő szervezet vezetése 

először dolgozza ki a tudásmenedzsment jövőképét a vállalatban, építse be ezeket a víziókat 

a szervezet céljaiba, majd válassza ki azokat a tudásra épülő folyamatokat, amelyek 

összhangban vannak a vállalati stratégiával (Takeuchi, 2001 Becerra-Fernandez – 

Sabherwal, 2010). 

 A tudásra összpontosuló vezetés szervezetbe való integrálása több fázisra bontható 

(Vymětal- Diačiková- Váchová, 2005): 

1. Bevezetés – a vezetés feladata a tudás menedzselési folyamatainak és 

szükségszerűségének meghatározása, valamint fontosságának megértetése az 

alkalmazottakkal. A célok hatékony eléréséhez szükséges lehet felkutatni a 

tudásmegosztásban már tapasztalt egyéneket vagy csoportokat.  

2. Megismerés és kísérletezés – pontosan meg kell határozni a tudásmenedzsment 

stratégiáját. A felelősségi körök leosztása osztályközi csoportok között kerül 

felosztásra, és kísérleti projektek keretien belül szemléltetve vannak a tudás 

menedzselésének gyakorlati példái. 

3. Kísérleti projektek és a kezdeményezések végrehajtása – a vezetés feladata a 

kísérleti projektek által bemutatni a tudáson alapuló folyamatok előnyeit és 

hasznosságát, valamint feltérképezni a vállalatban jelen lévő tudást. A kísérleti 

projektek által nyert információk is elemzésre kerülnek. A visszacsatolás és a 

tapasztalatok alapján a tudásstratégia végleges verziója elfogadásra kerül.  

4. A tudás menedzselésének támogatása és tudásrendszerek fejlesztése – a kidolgozott 

elvek és szabályok bevezetése a szervezet teljes egészében. A hatékony 

tudásmenedzsmenthez szükséges mérési módszerek és ellenőrző pontok meghatározása. 

Ebben a szakaszban fontos véglegesíteni a tudás menedzselésének hosszú távú 

stratégiáját.  
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5. A tudásmenedzsment intézményesítése – az előző szakaszokban kidolgozott és 

bevezetett tudásmenedzsment rendszer működéséhez szükséges önálló vállalati 

költségkeret létrehozása megy végbe. A sikeres tudáson alapuló működéshez 

szükségessé válhat a szervezeti struktúra átalakítása is. Az utolsó fázisban a tudással 

való gazdálkodás és tudáscsere az operatív tevékenységek részévé válik.  

 A vezető szerepe a tudásalapú folyamatokban nemcsak a transzfer, tárolás, megőrzés 

folyamatokban fontos, hanem az alkalmazottak támogatása és ösztönzése kapcsán is. Fontos, 

hogy a vezetés megfelelő vezetői magatartás által el tudja fogadtatni a szervezetben 

megjelenő új értékeket az egyénekkel, csoportokkal (Fehér, 2007).  

 Ahogy erre a fejezet több része is rámutat, napjainkban a vállalati kultúra jellege a 

szervezeti struktúrában és vezetési stílusban tükröződik, amely biztosítja az 

egyének/alkalmazottak önállóságát, fontosságát és felelősségvállalását a szervezet 

folyamataiban. A tudást támogató kultúra esetén mindhárom tényező azonos fontosságú, 

azonban kapcsolatuk hatékonyságát akadályozhatja valamelyikük negatív, ellentétes 

befolyása. A bemutatott elméletek több esetben feltételezik a tudásmenedzsment pontos 

helyének a meghatározását a szervezet stratégiájában. Véleményem szerint azonban a jelen 

gazdasági környezetben a vállalatok stratégiájában ez még nem tisztázott kérdés. A 

tudásmenedzsmenttel vagy a HR részleg foglalkozik, vagy a stratégiai-irányítási részleg 

hatáskörébe tartozik. Néhány vállalat esetén jelenik meg külön önálló tudásmenedzsment 

részleg. A tudásmegosztás hatékonysága függ a vállalatban kiépített tudásmenedzsment 

rendszer működésének szintjétől. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a sikeres 

tudásmenedzsment rendszer minden esetben igényli a HR támogatását. Kutatási modellem 

komponenseinek vizsgálata után a továbbiakban, álláspontom szerint a tudásmegosztást 

legnagyobb mértékben támogató lehetőséget, a tudásprojekteket jellemzem. 

4.6 Tudásprojektek 

 A projektek meghatározására számos definíció létezik. Kerzner (2003) 

értelmezésével értek egyet, amely szerint a projekt olyan tevékenységek és feladatok 

folyamata, melyek specifikus céllal, meghatározott kezdési és befejezési idővel, valamint 

behatárolt költségvetéssel rendelkeznek. Egyszerűsített megközelítésben, a Project 

Management Institute (PMI) definíciója alapján a projekt egy ideiglenes erőkifejtés, egy 

egyedi termék, szolgáltatás, amely célja egy meghatározott eredmény kialakítása (Svozilová, 

2011). A projektmenedzsment is ebből kifolyólag nem mindennapi folyamatok összessége, 

hanem sajátos rendszer, amely szervezi, tervezi és optimalizálja a vállalat hosszú távú 
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stratégiai céljainak eléréséhez szükséges erőforrásokat (Doležal-Máchal-Lacko, 2009). 

Fontos azonban hozzátenni, hogy a fogyasztói igények kielégítésének kidolgozásához 

szükséges a projektcsapat által kifejlesztett határtalan tudás és tapasztalat alkalmazása 

(Gotthart-Peszt, 2006, online). 

 A tudásra épülő vállalatok esetén is a projekt meghatározott kezdeti és végponttal 

rendelkező egyedi törekvése a vállalatnak, a költségek minimalizálása és tevékenységek 

optimalizálása érdekében (PMI, 2013; Berényi, 2014).  

Mielőtt jellemezném a tudásprojekteket, fontosnak tartom a projekt és a tudás, valamint a 

tudástranszfer kapcsolódási pontjait bemutatni. A tudás és a projekt kapcsolata a vállalati 

folyamatok által szemléltethető. A tudásmenedzsment a tevékenységek egy rendszerbe 

foglalható folyamatok összességét jelentik, amelyek által a különböző egyedi projektek vagy 

akár vállalati folyamatok között tudáscsere valósul meg. A transzfer a projektszakaszokban 

alkalmazott eszközök és infrastruktúra által támogatott. A projektmunka során a 

tudásmenedzsment közös munka érzését teremti, a folyamatos kommunikáció, 

kapcsolatteremtés és csere által biztosítja a projekt sikerességét. A céllal való azonosulás 

hozzájárul a folyamatos tudáscseréhez a projektben érdekelt felek között. A tudástranszfer 

biztosítja a jövőbeni víziók eléréséhez szükséges adatokat, tényeket és tapasztalati tudást. 

Megállapítható tehát, hogy a tudásmenedzsment lehetővé teszi a projektfolyamatok során a 

módszerek hatékonyabb alkalmazását, támogatja az innovációt, valamint sajátosságaival 

támogatja a projekt sikerességét (Wyrsch, 2014).  

 A projektek által a vezetők jobban átlátják a változásokra irányuló akciók különféle 

típusait. A fő megválaszolandó kérdés, hogy miben különböznek a tudásprojektek más 

alkalmazott eljárásoktól és tipológiáktól. Összetételükben és az alkalmazott módszerekben 

nem térnek el más projektektől, alkalmazásuk során azonban emberi, technikai és 

közgazdasági adottságok különböző összetételeire van szükség. Tehát fókuszában 

elsősorban különböző szellemi tőke előállítása áll (lsd. tudásprojektek definíciója). A 

tudásmenedzsment-projektek célkitűzései, melyekkel én is azonosulok, a következők 

(Davenport-Long-Beers, 1998): 

- tudást létrehozó adattárak kialakítása tudásmegosztás motiválása érdekében, 

- tudáshoz, ismeretekhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása, 

- tudásmegosztó vállalatban a környezet sajátosságainak javítása, 

- a tudásmegosztást támogató eszközök menedzselése, 

- többelemű projektfolyamatok támogatása. 
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Az általam is vizsgált tudásprojektek célja az egyének tulajdonában lévő tacit tudás 

megszerzése, rögzítése, megosztása, tehát a projektfolyamat által egy emberi tudás 

szervezeti tudássá való alakítása. Ezzel párhuzamosan fontos kiemelni, hogy a 

tudástranszferre való motiválás folyamatában a projekt különféle ösztönzési rendszerek 

bevezetésére helyezi a hangsúlyt. (Obermayer-Kovács, 2007). 

 A tudásprojektek célja mellett fontos azok pontos definíciója is. Én leginkább 

Davenport és Prusak (2001) megállapításaival értek egyet, melyek szerint a tudásprojektek 

a tudás gyakorlati alkalmazását jelentik, abból a célból, hogy a szervezet stratégiai céljait az 

egyének, technológiák és a tudás kombinációjával realizálja (Davenport-Prusak, 2001). 

Remus (2002) megfogalmazásában a tudásprojektek a tudásalapú folyamatgondolkodás 

előnyeit összesítik.  

 A tudásprojektek sikeres működtetéséhez a szervezetnek több támogató elemét is 

biztosítani kell. A projekt kivitelezése során elsősorban a vezetőknek is támogató hozzáállást 

kell tanúsítania a tervezett tudásközpontú projektmegvalósítással kapcsolatban. 

Másodikként fontos sikertényező a szervezetben kialakított kultúra, ugyanis nem hagyható 

figyelmen kívül, milyen mértékben elfogadott a tudás tudatos kezelése a vállalatban. A 

projekt csakis megfelelő szervezeti struktúrában hajtható végre eredményesen. A 

tudásprojektek esetén nem előre rögzült felépítés a jellemző, mivel a hatáskörök főleg a 

meglévő szakértelmen és a tudás szervezetben való elhelyezkedésétől függenek. A tanuló 

szervezeti sajátosságok közül többek között fontos a közös nyelv kialakítása a szervezet 

szereplői között, valamint a közöttük lévő kommunikációs és tudásátadásra való hajlandóság 

ösztönzése (Fehér, 2007).  

4.6.1 Tudásprojektek típusai és vállalati alkalmazásuk 

 A tudásprojektek vállalati gyakorlatát több tényező befolyásolja. Megállapítható, 

hogy a tudásmenedzsment rendszer kiépítésére egyre több szervezet vállalkozik, mivel 

felismerték a tudás menedzselésének létfontosságát. A tudásmenedzsment több olyan 

kommunikációs és informatikai alapú módszert alkalmaz, amelyek a projektmenedzsment 

eszköztárára és folyamataira épülnek. Többek között ide sorolhatók a különböző internet 

alapú technológiák, mentor rendszerek, tudásmenedzsment tréningek, adattárházak 

(Jayaratnam, 2011).  

 A tudásprojekteknek számos megjelenítési formája létezik a gyakorlatban, melyek 

közül az alapvető típusok a következők (Davenport-Prusak, 2001): 
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a) Tudástárak – a tudás rögzítése által erősítik a vállalati kultúrát. Három alaptípusát 

különböztetjük meg: külső tudás, rendszerezett belső tudás, informális belső tudás.  

b) Hozzáférés az ismeretekhez – tudástranszfer – elérhetővé teszi az egyének számára 

a tudást, és leegyszerűsíti az emberek közötti továbbítását. Ezen projektek 

középpontjában az ismeretek tulajdonosai és lehetséges alkalmazói állnak.  

c) Tudáskörnyezet – ebben az esetben a vállalatok a tudást, mint a szervezeti környezet 

állandó elemét kezelik. Ennek a megállapításnak megfelelően a projekt a tudást 

támogató környezet kialakítását célozza meg. Olyan eszközök hódítanak teret, amelyek 

feladata a tudástőke mérése és növelése, valamint tudatosság és kulturális fogékonyság 

kialakítása. Valójában a tudásmenedzsment folyamatának tökéletesítéséről van szó. 

A tudástőke mérésére léteznek gyakorlati próbálkozások, de jól működő, bevált 

eszközrendszer még nem áll rendelkezésre. Alapvető próbálkozásnak tekinthetők az ún. 

Skandináv modellek.  

 Azonban a szervezetekben a tudásprojektek ilyen mértékű letisztult formái nagyon 

ritkán találhatók meg, inkább ezek jellemzőinek vegyítése tapasztalható. A vegyes projektek 

a fent jellemzett projekttipológiák sajátosságait tartalmazzák: szakértői hálózat, belső 

dokumentumok létrehozása, új ismeretek kialakítását támogató törekvések, tudásbázisok 

létrehozása, a tudásmenedzsment folyamatok mélyreható leírása, ösztönzési rendszerek 

alkalmazása. A leghatékonyabb mód kiválasztása nem egyértelmű, mivel nem lehetséges 

egymástól határvonallal elválasztani őket (Davenport-Prusak, 2001). 

 Marsina és Thomasová (2014) megfigyeléseinek középpontjában olyan vállalatok 

álltak, melyek a tudásukra alapozva projektalapú tudásmegosztás segítő terveket 

alkalmaztak. Az átalakulás során a kutatók több fejlesztési szintet különítettek el egymástól. 

Legelőszőr a szakmával és a szervezetben való elhelyezkedéssel kapcsolatos tudás, majd a 

vállalatban jelen lévő szakmaiság határait túllépő tudás bővítése jellemző. Ezek után kerül 

sor a hallgatólagos tudás megosztását támogató környezet kialakítására. A negyedik szinten 

már többváltozós és multidiszciplináris explicit és tacit tudás létrehozására kerül sor a 

projektek által. A folyamat utolsó szintjén a résztvevők szakértelmének, tudásának és 

tapasztalatainak transzferje, rögzítése és menedzselése valósul meg (Marsina – Thomasová, 

2014). 

 A tudásprojektek sikerességét elsősorban a kivitelezésükhöz szükséges erőforrások 

sajátosságai, az alkalmazott tudás tartalma, a tudáshasználat, a projektszervezet jellege, 

valamint a tudásfogalmak vállalati ismerete befolyásolja. Dolgozatomban Davenport (1998) 
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által megfogalmazott kilenc sikertényezőt vizsgálom a kutatásom során, melyek a 

következők (Davenport-Long-Beers, 1998): 

1. Tudásorientált vállalati kultúra – feltételezi a tudás megszerzésének pozitív 

irányultságát, ahol az emberek nem a tudásáramlás akadályozói. A tudásprojekteknek és 

a vállalati kultúra céljainak összhangban kell lenniük egymással.  

2. Technikai és szervezeti infrastruktúra – a projekt bevezetéséhez szükséges modern 

technikai és kommunikációs technológiák, valamint az általános szervezeti infrastruktúra 

biztosítását jelenti.  

3. Felső vezetés támogatása – a tudásprojektek sikerességéhez hozzájárul a tudás 

fontosságának vezetők általi felismerése és megosztásának támogatása. A döntéshozók 

által szükséges meghatározni a vállalat számára legfontosabb tudást.  

4. A gazdasággal és értéknövekedéssel kialakított kapcsolatok – a tudásprojektek 

megvalósítása során sok esetben magas kiadásokat emésztenek fel, azonban átadásukat 

követően a vállalatokban egyre növekednek a megtérülések, valamint az 

értékgazdálkodás is hatékonyabbá válhat. 

5. Folyamatorientáltság – mivel a vállalatban jelen lévő tudásmenedzsment is 

folyamatokból tevődik össze, a tudáson alapuló projekteket is előnyösebb pontos, 

logikailag egymásra épülő tevékenységekre osztani. 

6. Egyértelmű jövőkép és nyelv – a projekt céljával való azonosulása a szereplőknek döntő 

tényezője a sikerességnek, ezért a tudásmenedzsment fontos eleme a célkitűzések és 

fogalmak egyértelműsítése. 

7. Újszerű ösztönző eszközök – mivel a tudás átadása nagyon komplex folyamat, a benne 

résztvevőket a transzferálásra állandóan motiválni kell. Az ösztönző eszközöknek hosszú 

távúaknak kell lenniük, mivel a rövid távon alkalmazott motiváló tényezők hamar 

érvényességüket veszíthetik. 

8. Tudásstruktúrák – a tudás alapvető tulajdonsága, hogy nehezen tárolható, mivel szorosan 

kapcsolódik tulajdonosához. Azonban különböző tudástárak által biztosíthatjuk a 

tudásmenedzsment céljainak elérését. 

9. Többtípusú tudástranszfer-csatorna – a technológiai és kommunikációs eszközök 

fejlődése által egyre több, sokszor egymást kiegészítő csatornákon áramlik a 

szervezetekben a tudás. Fontos arra ügyelni, hogy a megfelelő csatorna kiválasztása 

illeszkedjen a tudás típusához és a tudáscsere jellegéhez.  

   A sikertényezők közül - tükrözve a gyakorlati kutatásban tapasztaltakat - döntő 

tényezője a jól működő tudásmenedzsment rendszernek a pontos célkitűzés és terminológia 



 

86 

 

egyértelműsége.  A sikerességet befolyásoló tényezők második leggyakrabban előforduló 

tényezője az átfogó technológia és az általános tudástámogató szervezeti infrastruktúra 

(Kosár, 2012). A projektek gyakorlati alkalmazása során fellépő legfőbb akadályai a tudás 

projektalapú kivitelezésének a gyenge minőségű megvalósítása, a szervezeti eltérés és a 

projektterv tartalmi hiányosságai. A gyenge projektmegvalósítás kiinduló problémái a 

szükséges szakértelem és támogatottság hiányából eredő feladatkésés, valamint az 

alulbecsült komplexitásból eredő túlzott technikai költségek. Szervezeti eltérések alatt a 

technológiai egyensúly hiányát, a gyenge üzleti hátteret, a tudásmenedzsment mérések és 

egyértelmű elvárások hiányát értjük. A tartalmi hiányosságok között sorakoztatható fel a 

nehézkes tudáshozzáférés, tudásfelhalmozás és az elavult tudás. A legtöbb probléma a 

helytelenül megválasztott tudásmegosztó módszerek és eszközök alkalmazásában rejlik 

(Wing-Chua, 2005). 

 Tudásprojektek bármely típusának teljeskörű vagy részleges alkalmazása befolyással 

van a szervezetekben kialakított munkakörökre is. A vállalati gyakorlatban megfigyelhető, 

hogy az elsődlegesen projektorientált vállalatokban az új feladatok rugalmasan beépíthetők 

a meglévő rendszerbe, azonban a hagyományos szervezeti megoldások esetén szükséges az 

alkalmazottak, különös tekintettel a projektcsapat tagjainak munkaköri leírását 

megváltoztatni. 

 A tudásprojektek kivitelezéseinek költségessége okán gyakran több vállalat (főleg 

klaszterben vagy partnerségben működő) együttesen valósítja meg őket. Ebből kifolyólag 

számos új tényező gyakorol hatást a tudásmegosztás sikerességére. Mivel nem csak a 

szervezeti tényezők sajátossága fogja befolyásolni a tudás transzferjét és a tudásprojekt 

eredményességét, fontos vizsgálni a tér (az átadás megvalósításának helye) jellemzőit is. A 

következő fejezetben a térben megvalósuló tudástranszfert taglalom.  

4.7 Térben megvalósuló tudásátadás  

 A vállalatoknak a 21. században három fő kihívással kell szembenézniük, mint a 

demográfiai változások, az elektronikus kereskedelem expanziója, valamint a 

tudásmunkások feltörekvő tudatosságának fontossága. A piacon egyre nagyobb részesedést 

érnek el az emberi erőforrásra és tehetséggondozásra összpontosító vállalatok (Drucker, 

2001).  

 A hatékonyan működő, tudásra összpontosító vállalat kutatási modellem alapvető 

egységnyi eleme. Jövőbeni fejlődése és piaci pozíciójának erősítése a többi szervezettel való 

kapcsolódásban keresendő. Ahhoz, hogy sikeresen tudjanak együttműködni, valamint a 
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lokálisan hozzáférhető tudást hatékonyan tudják transzferálni szükségesnek tartom a térben 

megvalósuló tudáscsere jellemzőinek bemutatását. A térben megvalósuló sikeres 

tudásmegosztás alapvető elemeinek tekintem a vállalatokban megfelelő informatikai és 

kommunikációs rendszer kiépítését, az etikus magatartást, valamint a kölcsönös bizalom, 

illetve ezáltal az információ- és adatbiztonság garanciáját.  Mivel a térben megvalósuló 

tudásmegosztás nem dolgozatom fő pillére, ezért a témakör mélyrehatóbb vizsgálatával a 

jövőben célom foglalkozni.  

 A tudásra épülő tevékenységek a vállalatok életciklusában és a versenyképesség 

megtartásában fontos szerepet játszanak. Az ilyen versenyelőny függ a vállalat piaci 

pozíciójától, tudásától, a kapcsolati tőkétől, más vállalatokkal való együttműködéstől és 

további alapvető erőforrásoktól (Závodská, 2013). A legfontosabb a piaci igények 

kielégítése az alkalmazottak és a szervezet tudásának, tapasztalatának felhasználásával, 

valamint a tudás jövőbeni fejlesztésére való alkalmasság. A térben megvalósuló tudáscsere 

és a vállalati versenyelőny kapcsolatát a következő ábra szemlélteti.  

 

25. ábra: A tudás hatása a versenyelőny megszerzésére ás megtartására 

Forrás: Wilson-Gilligan, 2004 

Ahogy az ábrán is látható, az egyén, csoport, vagy akár a szervezet tudása önmagában nem 

elégséges a versenyelőny létrehozásához. Ezek felhasználása a piaci igényeknek alapján való 

termék, illetve szolgáltatásnyújtásban járul hozzá az optimális kínálati érték 

megteremtéséhez. A tartós versenyelőny megtartása az előbbiekből eredő haszon vállalati 

folyamatokba és tudástámogatásba való integrálásával hozható létre (Wilson-Gilligan, 

2004). Nemcsak hazai környezetben, de több térséget érintő vállalati tevékenység akkor 

válhat jövedelmezővé, ha a szervezet képessé válik lokálisan és globálisan felismerni 

A versenyelőny 
forrásai 

(képességek, 
tudás, ismeret, 

tapasztalat, 
erőforrások)

A 
fogyasztóknak 
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A piaci pozícióban, vagy 
nyereségességben. vagy 

fogyasztói 
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teljesítmény
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megszerése a 
versenyelőny 
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fejlesztése 
céljából
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lehetőségeit. Ehhez járul hozzá a tapasztalati tudás felhasználása is (Kubíčková – Marková, 

2011). 

 A 21. században a tudás felértékelődése lehetséges új megoldásokat és módszereket 

generál: kooperáció más szervezetekkel, vagy akár konkurens vállalatokkal is, szakértők 

által nyújtott ismeretek felvásárlása, szakértők bérlésével, technológiailag fejlett, elérhető 

módszerek megvásárlása, és adaptálása, a szervezet alkalmazottjainak külső képzése 

(Drótos, 2002). 

 A tudásáramlás és tudásteremtés nem csak szervezeti szinten valósul meg, hanem a 

tudásalapú gazdaság összes szintjén és bármelyik szereplője között. A nemzetközi szinten 

megvalósuló tudásátadás leggyakoribb megvalósítói a multinacionális vállalatok. Az ilyen 

típusú tudáscserék társadalmi és gazdasági alapját olyan gazdasági mechanizmusok 

biztosítják, amelyekre jellemző a tudás dinamikus fejlesztése (Mital, 2012). 

 A sikeres vállalatok közötti erőforrás-megosztás feltételezi a tér-idő-eszköz 

kontinuitását. Nem elég csak biztosítani az anyagi és szellemi tőkét, hanem időben, térben 

és megfelelő eszközök meglétével kell hozzájárulni a megosztáshoz (Domschitz, 2013). A 

tudásterjedés földrajzi természetének vizsgálata a tudás mozgásának hiányos 

dokumentációja hiányában metodológiai problémákat vet fel. A földrajzi térben 

megvalósuló tudásáramlás vizsgálatának három szemléletmódja ismert. Az ipari kutatók 

megkérdezése, a szabadalmakra történő hivatkozások térbeli eloszlásának tanulmányozása, 

valamint a tudástermelési függvény empirikus tesztelésén alapuló módszer. A szabadalmi 

adatok megbízható eszközök a tudás térbeni terjedésének a regionális innováció mérése 

szempontjából, mivel ezen eredmények lehetőséget nyújtanak a térbeli tudásáramlás 

innovációs hatásainak az idő dimenziójában való elemzésére (Varga, 2009). 

 Az országok történelmében felfedezhető számos olyan rejtett tudás, amely egyedi 

sajátosságként hozzájárul a csere meghatározottságához. Ilyen lehet az ősi mesterségek 

továbbélése, a kulturális értékek és hagyományok, az ország lakosságának és a társadalom 

összefogása, valamint helyi lokális adottságok. A nemzetek tudásteremtési és megőrzési 

stratégiájának fontos elemei ezek megőrzése, megújítása és továbbadása, mivel ezek azok a 

megkülönböztető ismérvek, amelyek előnyt biztosítanak számukra (Csath, 2001). A 

tudásfejlesztés szempontjából azért lényeges a lokalitás erősítése, mivel a helyben fejlesztő 

cégek képesek a leghatékonyabban allokálni az emberi, technikai és más jellegű tudást. 

Napjainkban a tartós gazdasági versenyelőnyt a tudás és az innováció gazdasági 

erőforrásként történő értelmezése jelenti. Az ország kormányainak feladatai között szerepel 

egyrészt a tacit tudás helyi áramlásának megteremtése és folyamatának gyorsítása, másrészt 
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pedig az újonnan létrejött explicit tudás védelmében a szabadalmak támogatása. A regionális 

szinten működő kormányzati szervezetek célja és feladata kell, hogy legyen a kis- és 

középvállalkozások innovációs képességeinek támogatása, valamint a közvetítő struktúrák 

kialakítása (Lengyel B., 2005). 

 A tudás áramlásának makro-, mezo-, illetve mikroszinten történő megvalósulása 

regionális szinten tapasztalható. A tudást, mint fontos gazdasági tényezőt ezen a vizsgált 

szinten a tudást alkalmazó, teremtő és központ régiók által lehet szemléltetni. A 

tudásalkalmazó régiók egyik fontos eleme a különböző iparágakban megvalósuló vállalati 

együttműködések, klaszterek megléte (Lengyel, 2010).  A klaszterek által ugyanis növelhető 

a klaszterhez kapcsolódó vállalatok versenyképessége, a közös munkamegosztás és 

specializáció által javulhat termelékenységük, valamint a helyi identitásuk hozzájárul a 

helyben felmerülő problémák elhárításához (Lengyel – Rechnitzer, 2004). Ezen kapcsolatok 

feltételezik a tudás térben való áramoltatását. Az Európai Unió egyik fő célja a területek és 

régiók közötti különbségek csökkentése. Ennek eszközeként a térben történő innováció-, 

információ- és tudásáramlás jelenik meg. Makrogazdasági elemzések során gyakran 

felmerül a tudás, mint termelési tényező lokalitása és térben megvalósuló áramlása. A lokális 

jelző nem csupán egy földrajzi térben meghatározott tudást tükröz, hanem minden esetben a 

tudás keletkezésének környezetére utal. A térben megvalósuló tudásáramlás megvalósulhat 

formális vagy informális csatornákon keresztül. A lokális szintű tudásmozgásokon kívül 

léteznek nagy távolságok, valamint téregységek közötti tudásterjedések. A tudásáramlás 

lehetséges közvetítői a piaci tranzakciók vagy a tudás spilloverek, amelyek a tudás nem piaci 

keretek közötti áramlását biztosítják. A lokális tudás spilloverek főleg a tacit tudást, míg az 

interregionális spilloverek nagyrészt az explicit, valamilyen formában kódolt tudást 

transzferálják (Smahó. 2008).    

 A tudás térbeni mozgásánál több közelítésmódot kell figyelembe venni. A regionális 

kutatások strukturalista megközelítése alapján az országok települései jellemezhetők, 

összehasonlíthatók és összesítve rendszerként vizsgálhatók. Másik szemlélet alapján az 

elemzés középpontjában a társadalmi térben folyó mozgások, áramlások vannak. A 

térelemek töltik ki és a különböző mozgások feszítik ki a társadalmi teret, azaz 

térszerkezetet. A két közelítésmód összekapcsolódása természetes, mivel a térelemek sajátos 

tulajdonságai és felépítésük befolyásolják a térbeli mozgásokat (Nemes Nagy, 2009). 

 A térbeni értelmezésben a tudásnak négy összetevője különíthető el egymástól: 

tényszerű tudás (know what), összefüggések ismerete (know why), a személyhez való 

kötődés (know who) és a gyakorlati megvalósíthatóság képessége (know how). A tudás 



 

90 

 

egyes típusai - know what, know why – standardizálhatók, kódolhatók és nagyobb 

távolságba transzferálhatók. Ebben az esetben a térbeli közelség nem játszik meghatározó 

szerepet a tudásátadásban. Ezzel ellentétben a know who, és a know how csak nehezen, 

számos megszorítás mellett terjeszthető, mivel sok esetben a környezet függvényében 

nehezen kódolható (Dőry, 2005). 

4.7.1 A térbeni tudáscsere modelljei 

 A térben megvalósuló tudáscsere komplex folyamat eredményeként jön létre, melyre 

hatással vannak nem csak a szervezeti szintű tényezők, hanem a gyorsan változó környezet 

és a szereplők sokszínűsége is. Az erre épülő regionális fejlesztésben észlelhető az 

externáliák által elért földrajzi közelség,  vagy akár a helyileg határolt tudásból 

tovagyűrűző tanulási folyamatok (Harmaakorpi – Melkas, 2005).   

 A szervezetközi, akár határon átívelő tudásmegosztásnak számos gyakorlatban 

alkalmazott módszere ismert. Multinacionális vállalatok esetében is közismert tény, hogy 

hatékony működésük érdekében szükséges megfelelő tudásmenedzsment rendszert 

kiépíteni. A gyakorlatban a nemzetközi vállalatok a hiányzó tudás megszerzését legtöbb 

esetben terjeszkedéssel, tőkekihelyezéssel vagy egyéb beruházással pótolják. Kisebb lokális 

vállalatok (akár a szűkös erőforrások okán is) a szükséges tudásra más vállalatokkal való 

összekapcsolódással tesznek szert. Az együttműködés ösztönzője legtöbb esetben a 

gyártáshoz és eredményességhez szükséges tudás cseréje, illetve megosztása. A szövetségek 

mellett különböző beruházási, felvásárlási fúziók is létrejönnek, amelyek a lokális szintet 

háttérbe szorítva a nemzetköziesedének engednek teret hódítani (Bencsik, 2015).  

 A különböző diffúziós folyamatok tanulmányozása során megkülönböztethetünk 

vállalaton belüli, vállalatok közötti és globális tudáseloszlást.  Az innovatív technológiák és 

megoldások (köztük a hatékony tudásmenedzsment folyamatok) adaptációját befolyásolják 

a befogadó vállalat jellemzői, mint a megszerezhető relatív előny lehetősége, az új 

módszerek komplexitása és hatások a meglévő folyamatokra, az új megoldások 

adaptálhatósága a régi rendszerbe (a kettő közötti kompatibilitás is), valamint a bevezetendő 

innovációk próbaüzembe helyezhetősége és tesztelése (Čorejová – Imrišková – Potkan, 

2009).  A tudás eloszlásának és transzferjének tekintetében a vállalatoknak ennek 

köszönhetően több lehetősége nyílik a piacra való belépésre, ami a számukra csökkenti az 

értéklánc korlátait a térben, illetve javítja az erőforrások és kapacitások hozzáférhetőségét 

(Ernst – Kim, 2002). 
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2. táblázat: Tudás és ismeretek transzferjének szerkezetei és formái 

  Globális termelő hálózatok és területi láncok funkciói 

  Aktív Passzív 

Transzfer 

közvetítése 

Piaci 

Formális szerkezetek 

(közvetlen külföldi beruházások, 

kulcsrakész projektek, technikai 

tanácsadás) 

Árukereskedelem 

(eszközök transzferje) 

Nem 

piaci 

Nem formális szerkezetek 

(globális termelő hálózatok, 

amelyek a lokális beszállítóknak 

technikai tanácsadást nyújt 

Nem formális megoldások 

(fordított mérnöki 

tevékenység, kétirányú 

modellezés, megfigyelés, 

irodalomalkotás) 
Forrás: Ernst – Kim, 2002 

 A vállalat tudásmegosztását környezetével való kölcsönös együtthatásban 

Cummings (2003) öt összefüggésben vizsgálta: környezeti, forrás/megosztó, összefüggési, 

átvevő/fogadó és tudás. A relációs (összefüggési) kontextus a tudáscserében résztvevő 

személyek, illetve felek közötti különböző típusú távolságot jelöli. Ebben az összefüggésben 

öt alapvető tényezőt lehet felsorakoztatni, mint a tudásmegosztást irányító egységek közötti 

távolság – a forrás és a kedvezményezett közötti távolság, fizikai elhelyezkedés, intézményi 

keretek, tudáskompetenciák, valamint a kapcsolatok jellege. Ebben a környezetben valósul 

meg a tudásmegosztás, tehát a megosztó és fogadó közötti tér jellemzőit foglalja magában.  

 

26. ábra: A tudásmegosztás öt összefüggése 

Forrás: Cummings, 2003. 

A megosztási folyamat a térben a megosztó és a címzett között megy végbe. A fogadó 

kontextusában a kedvezményezett motivációs, befogadó és tanulási képességeit, valamint a 

tapasztalat- és tudáscserével kapcsolatos együttműködési szándékát és tanulási kultúráját 
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szükséges vizsgálni. A megosztó oldalán is fontos szerepet játszik tanulási kultúrája, mivel 

hozzáállásával és eljárásaival segítheti a befogadási folyamatot a kedvezményezett számára. 

Természetesen a forrás megosztási szándéka is fontos szerepet játszik a transzfer 

folyamatában, mivel nem mindegy mi által vezérelt, milyen érdekek fűzik tudáscsomagjának 

megosztására más vállalatokkal. A csere folyamatában a tudás kontextusa annak a megosztó 

vállalatba való beágyazottságát és explicitségét jelenti. A tudáscsomag magába foglalja a 

vállalatban dolgozó emberek, eszközök, eljárások és tapasztalok által létrehozott tudást. Az 

egész tudáscsere egy környezeti kontextusban valósul meg, melyet befolyásol a vállalati, 

tanulási, de innovációs környezet is (Cummings, 2003). 

 A térben megvalósuló tudástranszfer következő modellje, amelyet a disszertációban 

a tudáscsere alapvető modelljeként értelmezek, Nonaka és Takeuchi (1994) SECI modelljére 

épül, és hozzájárul a lokális teljesítőképesség növekedéséhez.  

 A térben megvalósuló tudásmegosztás szerződéses és szerződés nélküli kapcsolatok 

útján is végbemehet, miközben a tudás internalizációjával és annak a helyi vállalatok 

tevékenységében való felhasználásával zárul a diffúzió folyamata.  

 

27. ábra: Lokális teljesítőképesség kialakításának folyamata 

Forrás: Čorejová - Imríšková – Potkan, 2009. 
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Az ábrán szemléltetett folyamatra hatással vannak a tudás típusa, a tudástranszfer módszere 

és eszközrendszere, valamint a helyi alanyok tudásbefogadó képessége.  

 Összességében megállapítható, hogy a tudás térben való megosztása a vállalatok 

számára versenyelőnyük egyik fő forrása. Szem előtt kell azonban tartani a transzferben 

jelen lévő szereplők jellemzőit, a környezetet, valamint a teret, amiben a csere megvalósult, 

és természetesen a tudás sajátosságait.  

 A tudáscsere szervezeten belüli, vállalatok közötti és térben való megvalósulása a 

tudásmenedzsment eszközeinek kutatásával és fejlesztésével gyarapítható. A térben 

megvalósuló tudáscsere vizsgálata véleményem szerint segíti a tudásprojektek akadályainak 

legküzdését. Mivel kutatási területem két ország határtérségének egy része, ezért fontosnak 

tartottam górcső alá venni a különböző térbeni sajátosságokkal rendelkező tudásátadás 

sajátosságait.  

 Az értekezés elméleti fejezetében több kutatás eredményére is utaltam, mivel 

azonban primer kutatásomat több általam megvalósított vizsgálat előzte meg, külön 

fejezetben összegzem azoknak a tudásmenedzsmenttel, tudásátadással és tudásprojektekkel 

kapcsolatos legfontosabb következtetéseit.  

  



 

94 

 

5 A PRIMER KUTATÁS HIPOTÉZISEI, RENDSZERE, ÉS A 

KUTATÁS MÓDSZERTANA 

 Az előző fejezetben a kutatási modellemet megalapozó elméleti alapfogalmakat, 

modelleket és kapcsolatrendszereket mutattam be, amelyek elsősorban szakirodalmi és 

megvalósult szekunder kutatási eredményekre épültek. A dolgozat ezen fejezetében az 

értekezésem kutatását megalapozó vizsgálatok összesítésére, majd a kutatási modellem 

alapján felállított hipotézisrendszer bemutatására vállalkozom. Továbbá kitérek kutatásom 

módszertanának hátterére is.  

5.1 A kutatási témát megalapozó vizsgálatok 

 A tudásprojekten alapuló, alapvetően a tudásátadást vizsgáló kutatásomat az elmúlt 

években - 2009 – 2014 között-, több, a témához és annak részterületeihez (mint például a 

projektek sajátosságai) szorosan kapcsolódó vizsgálat előzte meg. Ezek kutatási témájukat 

tekintve időrendi horizonton a következő ábrán olvashatóak. 

 

28. ábra: A kutatás megalapozó kutatások  

Forrás: Saját szerkesztés 

Az időrendi sorrendben szemléltetett kutatások között kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok 

vannak, amely főbb eredményeit a következő alfejezetekben foglalom össze. A vizsgálatok 

eredményeiből csak a kutatásomhoz szorosan kötődő eredményeket foglalom össze. 
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5.1.1 A vállalati sikerességet befolyásoló tényezők vizsgálata 

 A gazdasági válság kilábalási szakaszában számos vállalatot, kormányzati szervet és 

intézményt foglalkoztatott az eredményes vállalatok titka. Számos nemzetközi kutatásban 

megtalálható a sikeresség, valamint a vállalati méret, célok és működési folyamatok közötti 

összefüggés. Több szekunder kutatás ösztönzőleg hatott arra, hogy megvizsgáljam 

Magyarország és Szlovákia vállalatainak helyzetét a vállalati sikeresség szempontjából. 

Ebből a célból egy kérdőíves felmérés készült annak feltérképezésére, hogy a szlovákiai és 

magyarországi határvidék városaiban hogyan vélekednek a vállalkozók a sikerességről. 

 Mintaterületként öt területi egység – három délnyugat-szlovákiai járás és két észak-

dunántúli magyarországi megye – 230 városának 150–150 vállalata, illetve vállalkozása lett 

kiválasztva. Szlovákiából a Dunaszerdahelyi, a Komáromi és az Érsekújvári járás 3–3 

városa, Magyarországról Komárom-Esztergom megye 6, Győr-Moson-Sopron megye 5 

városa került a mintába. 

 A mintában szereplő vállalatok mindkét országban ágazatok szerinti megoszlásban 

az ipar, az építőipar, a kereskedelem és a tercier szektor arányai a legmagasabbak. Méretüket 

tekintve döntő hányaduk a mikro vállalkozások csoportjába tartozott. Arányuk szlovákiai 

cégek esetében jól láthatóan megközelíti a 75%-ot. Ennél alacsonyabb részarányt mutat a 

magyarországi érték, bár ez is jóval meghaladja az 50%-ot. A kisvállalatok aránya a 

mintában szereplő szlovák városok esetében 14%, a magyarországi részen 23%. A 

vállalkozások éves forgalma szerint a megkérdezett cégek több mint 95%-a mikro 

vállalkozás.  

 A megkérdezett vállalatok körében a sikertényezőket külső és belső jellemzők szerint 

csoportosítottam. A magyarországi vállalkozások számára a piaci pozíció megőrzését 

támogató tényezők (versenyképes termékek és szolgáltatások, változásra való felkészültség, 

a külső érintettekkel lévő kapcsolat ápolása) kerültek előtérbe. A szlovákiai mintában 

szereplők véleménye alapján a sikerre leginkább az alkalmazottak képességei, a 

versenyképes termékek és szolgáltatások, valamint a változásra való nyitottság gyakorol 

hatást.  

 A sikertényezők vizsgálatának eredményei mellett vizsgáltam a szervezet működési 

összetevőinek változtatási igényét is. Mindkét ország válaszadói a stratégia elemeinek 

újragondolását, valamint a vezetési stílus és szervezeti forma változtatását tartották a 

leginkább szükségesnek (Kosár, 2009).  
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 A sikert biztosító belső vállalati tényezők között első helyen a vezetők és 

alkalmazottak szaktudása, a megbízhatóság és a rugalmasság került előtérbe. A 

sikertényezők jellemzőinek feltárását követően további vizsgálataim fókuszába a tudással 

kapcsolatos kérdésköröket helyeztem. Foglalkoztatott ugyanis az a kutatási kérdés, mely 

szerint a tudás megfelelő helyen való koncentrálódása a sikerességhez vezető út fontos része.  

5.1.2 A válság hatása a tudásmenedzsmentre 

 Mivel a tudásra, mint vállalati sikertényezőre a válság idején mutattak rá a 

megkérdezett vállalatok, szükségesnek véltem kutatni a válság hatását a tudás 

menedzselésére. Lehetőségem nyílt részt venni egy 2009 őszén induló nemzetközi 

kutatásban, amelyben a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara, a Pécsi 

Tudományegyetem Menedzsment és HR Kutató Központja, valamint a Szegedi 

Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara közös munkában kutatta a HR és a 

tudásmenedzselés területén tapasztalt változásokat.  

A szlovákiai kutatásban összesen 187, főleg ipari, kereskedelmi és szolgáltató 

vállalatok vettek részt. Az alkalmazott létszámot figyelembe véve a kitöltők 72 %-a a kis- 

és középvállalkozások kategóriájába tartozik, 28 %-a pedig nagyvállalatnak minősül. A 

mikro vállalkozások 25 %-ot, a középvállalatok 23 %, a kisvállalatok pedig 24 %-ot tettek 

ki a megkérdezettekből. A válaszadó szervezetek között 38%-os arányban voltak képviselve 

a hazai tulajdonú magáncégek, a külföldi magánvállalatok pedig 28,9%-ban képviseltették 

magukat. A megkérdezettek között állami vagy önkormányzati cégek és szervezetek is részt 

vettek, a válaszadók 26,2%-át képviselték. A maradék százalékos arányban nonprofit, 

valamint egyéb jellegű szervezetek foglaltak helyet.  

A kutatásban a válsággal kapcsolatos lépéseket két csoportba soroltuk. Az elsőbe a 

reaktívak tartoztak, melyek a már kialakult hatásokat enyhítik. Jellemző rájuk a 

költségracionalizálás. A második csoportot a proaktív lépések alkotják, amelyek a 

változásokhoz igazodva a megoldást új lehetőségekben keresik. Többek között ide soroltuk 

a stratégia- vagy szemléletváltást, új piacok meghódítását, modern technológiák bevezetését, 

valamint az eladásösztönző tevékenységeket.  

A válaszadók 67,8%-a elismerte a változtatások szükségszerűségét. Egyetértettek 

azzal, hogy a jövőbeni fejlődés érdekében nem elégséges a megszokott, jól bevált 

üzletmenetet folytatni. Az általunk kínált - a válság hatását enyhítő intézkedések között-, az 

átlagok alapján kialakított rangsorban, főleg a reaktív lehetőségek kerültek előtérbe. Mint 

például a szervezeti hatékonyság növelése, költségcsökkentések bevezetése, befektetések 
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elhalasztása. A rangsor középmezőnyébe már proaktív lépések is helyet kaptak, mint az új 

piacok meghódítása, technológiák és innovációk bevezetése. Azonban a vállalatok által 

kapott válaszok alapján a megkérdezettek meglévő tudástőkéjük értékét nem kívánják 

megőrizni, újabb tudással gyarapítani a válságos időkben. A tudásmenedzsment-programok 

beindítása, valamint a képzések és tréningek számának növelése a rangsorban viszonylag 

hátul foglaltak helyet (Poór et al. 2010).  

Összességben megállapítható, hogy hiába vélik a tudást a vállalati sikeresség egyik 

kulcstényezőjének, a válság idején ezen erőforrás menedzselése háttérbe szorult a gyors 

profitnövelő intézkedésekkel szemben. Ennek ellenére mélyinterjúk során a vezetők 

megerősítették, hogy a hatékony tudásmegosztás operatív tevékenységük gerincét képzi. A 

meglévő vizsgálati eredményekre alapozva következő kutatásom középpontjába a 

tudáscsere jellemzőinek vizsgálatát helyeztem.  

5.1.3 Tudásmegosztás jellemzőinek vizsgálata, tudásprojektek sajátosságai 

 Kutatási témám mérföldkövének a 2012-ben megvalósított kutatásomat tekintem, 

amely során több, az értekezésben összefoglalt vizsgálat megalapozó elemzéseit hajtottam 

végre. Vizsgálatom során a tudásmenedzsment folyamatainak általános jellemzőit, a 

vállalatok tudásátadási gyakorlatát, valamint a tudásprojektek sajátosságait és sikerüket 

befolyásoló tényezőket vizsgáltam. A kutatásban megelőzőleg több nemzetközi vizsgálat 

eredményeit vettem alapul. A KPMG, OECD és további nemzetközi vizsgálatok 

eredményei is alátámasztották a tudásmenedzsment hasznosságát a vállalati gyakorlatban.  

 Megkérdezésem középpontjában magyarországi és szlovákiai vállalatok álltak. A 

lekérdezést 2012 áprilisában valósítottuk meg Szlovákia és Magyarország nyugati 

határmenti kerületeiben és megyéiben. A lekérdezés célterülete Magyarországon Győr-

Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyék, míg Szlovákiában a Dunaszerdahelyi, 

Komáromi és az Érsekújvári járás. A mintát összesen 310 vállalat alkotta, melyek egyenlő 

arányban oszlanak meg Szlovákiában és Magyarországon. 

 A kérdőíves lekérdezésben az alapvető statisztikai egységet azon vállalkozások 

alkotják, melyek vállalkozási engedéllyel rendelkeznek a lekérdezés földrajzi területein. A 

válaszadó gazdasági egységek más-más iparágban tevékenykednek. A vállalatok általános 

jellemzőit vizsgálva megállapítottuk, hogy a statisztikai mintát alkotó gazdasági egységek 

legnagyobb hányada mindkét országban, az iparban és a szolgáltatások területén 

tevékenykedik. A megkérdezett vállalatok legnagyobb részarányban mindkét vizsgált ország 

területén több mind 10 éve vállalkoznak.  
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 A vállalatok méret alapú besorolása esetén az Európai Komisszió 2003/361/EC 

számú rendeletét vettem alapul. Az alkalmazottak száma szerinti bontásban Magyarországon 

a mintának 40 %-át mikro vállalat, 31,6 %-át kisvállalat, 19,4 % át középvállalkozás és 9 %-

át nagyvállalkozás alkotta. Szlovákiában a válaszadók 67,2 %-a mikro vállalat, 18,8 %-a 

kisvállalkozás, 6,1 %-a középvállalkozás és 7,9 %-a nagyvállalat. A változók közötti 

összefüggések jobb átláthatósága érdekében kereszttábla elemzéseket végeztem a vállalatok 

mérete és az általam vizsgált főbb területek között.  

 Elsőként a tudásmenedzsment jellemzőket vizsgáltam a vállalatok körében. A 

lekérdezés folyamatában tapasztaltam, hogy sok vállalkozó felismeri a tudás 

menedzselésének fontosságát, azonban nem rendelkezik megfelelő pénzügyi erőforrással 

ahhoz, hogy a tudásmenedzsment módszereit adaptálhassa szervezetében. A szervezetek 

többsége nem tudja meghatározni pontosan, hogy éves összköltségének hány százalékát 

alkotják a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos költségek. A továbbiakban arra voltam 

kíváncsi, hogy milyen tudásmenedzsment eszközöket alkalmaznak a vállalatok 

tevékenységeik során, illetve rövid távú stratégiai céljaik között melyek bevezetése, 

valamint kiépítése kezdődik el. A kapott válaszokat a következő ábra szemlélteti. 

 

29. ábra: Tudásmenedzsment eszközök jelenléte a vállalatokban 

Forrás: Saját kutatás 

A magyarországi vállalatok legnagyobb hányadánál (31,1%) kompetencia központok 

vannak jelen a megkérdezett szervezeteknél. A dokumentumtárolók, a szervezeti hálózatok, 

a szakmai közösségek, valamint az ügyfélközösségek jelentős, de kisebb gyakorisággal 

részei a tudásmenedzsment-eszköztárnak. A szlovákiai minta esetében a legtöbbször az 
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ügyfélközösségeket (23,3%) és a beszállítói közösségek jelenlétét (22,7%) jelölték meg a 

válaszadók. Szakmai közösségek és információközpontok is az eszköztár fontos részei. 

 Vizsgálatom kiterjedt a megvalósult tudásmenedzsment lépések összegzésére is. A 

különböző folyamatok mellett a tudásmegosztás sikerének érdekében tett fejlesztéseket is 

kutattam. A gyakorlatban megvalósult lépéseket a következő táblázat szemlélteti. 

3. táblázat: A vállalatokban megvalósult tudásmenedzsment lépések és fejlesztések 

Tudásmenedzsment 

lépések 

Magyarország Szlovákia 

MV KiV KöV NV MV KiV KöV NV 

Teljesítményértékelés 3,0 3,2 3,7 4,1 3,1 3,2 3,3 3,9 

TM stratégia kialakítása 2,6 2,6 2,8 3,5 2,8 2,9 3,2 3,7 

Szakmai gyakorlat 

megosztása 
3,0 3,6 3,5 3,8 3,3 3,3 3,3 3,6 

TM tréning, tudatosítás 2,2 2,6 2,7 3,0 2,8 2,9 3,1 3,6 

Formális információs 

csatornák kialakítása 
2,6 3,1 3,4 3,6 2,8 2,8 2,8 3,4 

Tudásmegosztás 

ösztönzése, jutalmazása 
2,5 2,6 2,7 2,9 3,1 3,2 3,1 3,5 

Felelősök és 

tudásközpontok 

meghatározása 

2,6 2,9 3,4 2,8 2,8 3,0 2,8 3,7 

Szakmai közösségek 

kialakítása 
2,9 3,0 3,5 3,1 2,7 2,7 2,5 3,3 

Tudásbázis létrehozása 2,6 2,7 2,5 2,0 2,5 2,8 1,9 2,9 

Tudásmegosztó rendszer 

kiépítése 
2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2,9 2,1 3,4 

Szellemi tőke mérése 2,7 2,7 2,7 2,2 2,6 2,9 2,0 3,1 

Jelmagyarázat: MV – mikrovállalat, KiV – Kisvállalat, KöV – Középvállalat, NV – nagyvállalat 

 1 – 5 ig terjedő skála alapján: 1- nem jellemző, 5- nagyon jellemző 

Forrás: Saját kutatás 

A magyarországi minta mikro vállalatainál a teljesítményértékelés, valamint a 

szakmai gyakorlat adta ismeretek megosztása jellemzi leginkább a tudásmenedzsment 

gyakorlatának lépéseit. A kisvállalkozások a tudás menedzselésének optimalizálása 

érdekében törekednek a szakmai tapasztalat megosztására és formális információs csatornák 

kialakítására. A középvállalkozások a szakmai tapasztalatok átadása és közösségek 

létrehozása mellett, főleg formális információs csatornák kialakítására és felelősök, valamint 

tudásközpontok meghatározására törekednek. A nagyvállalatokat a teljesítményértékelés, 

mint a tudásmenedzsment lépések sajátossága, és a többi szervezetre érvényes ismérvek 

jellemzik.  
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 A Szlovákiában megvalósult lekérdezés tükrében megállapítható, hogy a mikro 

vállalkozások a teljesítményértékelés és a tudásmegosztás ösztönzését tartják a 

tudásmenedzsment stratégiájuk leglényegesebb megvalósított elemének. A kisméretű 

szervezetek a teljesítményértékelést, valamint a szakmai gyakorlatból származó 

tapasztalatokat részesítik előnyben. A középvállalkozások azonos gyakorlatot mutatnak. A 

szlovákiai nagyvállalatok a teljesítményértékelést, a tudásmenedzsment stratégia 

kialakítását, valamint tudásközpontok és felelősök meghatározását tartják a legfontosabb 

tudásmenedzselési lépésnek (Tóbiás Kosár, 2013). A tudásmenedzsment problémás 

elemeinek vizsgálata során megállapítottam, hogy a lekérdezés legsarkalatosabb sajátossága 

a tudás átadásának különböző vállalati szinteken (egyéni, csoportos, szervezeti) 

megvalósuló ösztönzése volt.  

A tudásprojekt jellemzőinek vizsgálata során azok alkalmazásának célját, valamint a 

projektek sikerességét támogató sajátosságok vállalatban elfoglalt helyét vizsgáltam. A 

projektek alkalmazásának gyakoriságát és jellegét befolyásolja a vállalatok mérete és a 

rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások mértéke. Leggyakrabban alkalmazott 

projekttípusok beruházási jellegűek. A tudás megosztását és fejlesztését támogató projektek 

a válaszadók alapján gyakran informatikai alapú projekteknek minősülnek. 

 

30. ábra: A tudásprojektek célkitűzései a vállalatokban 

Jelmagyarázat: A- tudás tárolására elektronikus rendszer alkalmazása, B – felmerülő probléma megoldásához értő 

személy gyors felkutathatósága, C – alkalmazottak megfelelő szakértelmének folyamatos ellenőrzése, D – új ismeretek 

megszerzésének támogatása képzések által, E – csapatmunkában való problémamegoldás, F – tapasztalatcserét támogató 

szabadidős tevékenységek 

Forrás: Saját kutatás 
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A megkérdezettek tudásmenedzsment alapú projekteknek tekintik első sorban az 

olyan informatikai alkalmazások és eszközök kiépítését, amelyek a tudást hozzáférhetővé és 

könnyen alkalmazhatóvá teszik a vállalat hatékony tevékenységvégzése során. Az ilyen 

típusú tudásprojektek megvalósításának többféle célja lehet, melyet a fenti ábra szemléltet.  

A magyarországi minta esetében láthatjuk, hogy a hozzáértő személy gyors 

felkutathatósága a vállalatok nagyságától függetlenül mindenütt a projektek elsőrendű céljai 

között szerepel. A mikro vállalatok esetében gyakran projektek által valósul meg a 

munkavállalók szakmai ismereteinek ellenőrzése. A kis vállalkozások tudásmenedzsment-

projektekkel kapcsolatos célkitűzések gyakorlata a mintában szereplő mikro vállalatokkal 

azonos. A középvállalkozások projektek keretében már elektronikus rendszert alkalmaznak 

a tudás tárolására. A nagyvállalkozások esetében a megfelelő tudással rendelkező szakember 

gyors felkeresésén kívül a többi lehetséges célkitűzés háttérbe szorul. Szlovákiában a 

megkérdezett mikro vállalkozások és kisvállalkozások a tudásprojektek elsőrendű céljaként 

a felmerülő problémák megoldásához szükséges tudást birtokló személy gyors 

felkutathatóságát jelölték meg. Ebben az esetben a magyar minta válaszaival azonos 

eredmények születtek. A közép- és nagyvállalatok esetében azonban a két ország szervezetei 

között eltérés tapasztalható. A megkérdezett szlovák középvállalkozások új ismeretek 

megszerzésének, képzések által való támogatását, és a csoportos problémamegoldást 

kívánják megoldani projektek által. A nagyvállalatok a problémamegoldáshoz hozzáértő 

szakembert és csoportos megoldás lehetőségét választották. A mikro-, kis-, illetve 

nagyvállalatok magyarországi mintában szereplő képviselőik alapján a projektek sikeressége 

elsősorban az egyértelmű jövőkép és vállalati nyelv jelenlététől függ. Az egyértelmű 

jövőkép annyit jelent a gyakorlatban, hogy a vállalat vezetősége a stratégiai célok és jövőkép 

megfogalmazása során figyelemmel kíséri az alkalmazottak és további belső érintettek 

célkitűzéseit is. Ennek köszönhetően az érintettek azonosulni tudnak a szervezet 

jövőképével és a projekt céljaival is. Az egyértelmű nyelv az információk, adatok és 

ismeretek mindenki által való érthetőségét jelenti. A magyarországi telephelyű 

középvállalkozások a sikertényezők közül a szükséges infrastruktúrát és tudástárakat 

biztosítják szervezetükben. 

 A terminológiák és célkitűzések egyértelműsítése a szlovák mintában szereplő kis- 

és középvállalkozásoknál az első sikertényezők között jelenik meg. A kisvállalkozások által 

jelölt válaszok alapján megállapítható, hogy ezen szervezetekben a felső vezetés támogatása 

is döntő eleme a sikerességnek. Ez egyértelműen tükrözi a családi vállalakozás esetén 

tapasztalt gyakorlatot. A középvállalatok a megfelelő szervezeti és technikai infrastruktúra 
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kiépítését is a sikeres projekteredmény zálogának tartják. A szlovákiai mintában szereplő 

nagyvállalatok a folyamatorientáltságot és a tudásmenedzsmentet támogató infrastruktúra 

hatását jelölték a legnagyobb mértékben befolyásoló tényezőnek. A tudásprojekt sikeressége 

azonban véleményük szerint elsősorban a tudás- és információtranszfert biztosító csatornák 

szervezetben való jelenlététől függ (Tóbiás Kosár, 2013). 

 A sikerességet befolyásoló tényezők vállalatokban elfoglalt helyének 

meghatározását követően összegzésként megvizsgáltam a tudásprojektek lehetséges 

sikerességi-indexének összetételét. Összesítve a mintában szereplők válaszait főkomponens 

vizsgálat által meghatároztam a tudástranszfer hatékonyságát támogató projektek siker-

indexét. Ezen statisztikai módszer alkalmazásával a különböző bemutatott 

sikerkomponenseket egy indexé tömörítettük össze. Az egyes válaszok közötti korreláció 

alapján pontosabban becsülhető a kilenc sikertényezőre adott válaszok jellege. Az 

eredménye alapján a technikai és szervezeti infrastruktúra, a tudástámogató felső vezetés, 

valamint a valamilyen szinten kialakított tudásstruktúra gyakorol legnagyobb hatást a 

szervezetekben megvalósuló tudásmenedzsment-projektek sikerességére. Innovatív 

motivációs eszközök a felsorolt sikerkomponensek közül a legkevésbé befolyásolják a 

sikert, de jelentős hatással vannak rá (Tóbiás Kosár, 2013). A standardizált változó további 

elemzésének eredményeként megállapítható, hogy a nagyvállalatoknak az átlagosnál 

nagyobb a tudásprojekt-sikeresség indexe, mint a kis- és középvállalkozásoknak összesítve. 

Tehát a sikeresség-index és a vállalat nagysága között lineáris kapcsolat van. 

 A tudásprojektek céljait és sikerüket befolyásoló tényezők vizsgálata arra ösztönzött, 

hogy részletesebben megvizsgáljam nem csak a kivitelezett projekttel kapcsolatos 

sajátosságokat, hanem a megvalósító szervezet jellemzőit is.  

5.1.4 Szervezeti kultúra, leadership és tudásmegosztás a szervezetekben 

 A vizsgálatot megalapozó szekunder kutatási eredmények alapján vizsgálatunkkal 

2013-ban a tudástranszfer, vezetés és szervezeti kultúra sajátosságainak elemzését céloztuk 

meg. A mintát alkotó vállalatok a szlovákiai határtérség három járását (Dunaszerdahelyi, 

Komáromi, Érsekújvári) képviselték. A megkérdezett 180 vállalat dolgozói és alkalmazottai 

által kitöltött strukturált kérdőívben nem csupán az egyes tényezők jellemzőit, de a közöttük 

lévő kapcsolatot is vizsgáltuk. Célunk volt felmérni a jól működő vállalat sajátosságait a 

vezetés, kultúra és tudásmegosztás szempontjából. A tudástranszfer jellemzői mellett 

kutattuk a megkérdezett vállalatok tudásmenedzsment gyakorlatának tényezőit is.  
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 A megkérdezettek között 121 mikro vállalat, 34 kisvállalat, 11 középvállalat és 14 

nagyvállalat szerepelt. Tevékenységük jellegét tekintve főleg ipari, kereskedelmi és 

szolgáltató vállalatok voltak képviselve a válaszadók által.  

 A megkérdezettek válaszai alapján megállapítható, hogy a vezetők megfelelő 

kreativitással és kommunikációs képességekkel rendelkeznek, azonban diplomáciai 

érzéküket szükséges tréningek által fejleszteni. Az alkalmazottak véleménye szerint a 

vállalatok fejlődését egyértelműen támogatja a szervezetekben meglévő céltudatos, kitartó 

vezetés. Fontos azonban megjegyezni, hogy a vezető egyéni ambíciói néhány esetben a 

vállalat érdekeivel szemben előnybe kerülnek. A vezetés hiányosságai közé sorolták még a 

kockázatkerülő hozzáállást.  

 A vállalati kultúrát a megkérdezett szervezetek vezetői szerint a versengő légkör, a 

változásokra való nyitottság és kreativitás jellemzi.  Ezzel ellentétben a munkavállalók 

ötleteik és észrevételeik meghallgatását a vezetés által átlagon alulinak értékelték. Mivel a 

mintában főként mikro vállalkozások szerepelnek, a vállalatokban családias légkör és 

hangulat jellemzi a kultúrát. A hatékonyabb munkavégzést és tudásmegosztást folyamatosan 

ösztönzik a vezetők. 

 A megkérdezett vállalatok az ismereteket és a tudást alapvető stratégiai eszköznek 

tekintik, de nem rendelkeznek kellő tőkével annak hatékony menedzselésére. A válaszadók 

nem tudták pontosan meghatározni az éves ráfordításuk tudásmenedzsmentbe befektetett 

hányadát. A tudásmenedzsment eszközök közül a tudás tárolására főleg dokumentációs 

rendszereket alkalmaznak. A tudásstratégia elsődleges céljai közé a tapasztalatok 

megosztásának ösztönzését, valamint a transzfert támogató formális információs csatornák 

kiépítését sorolták. A több főt alkalmazó vállalatok esetén a tudásátadás motiválásának 

szükségszerűségét is többen felismerték (Machová - Tóbiás Kosár, 2013).  

 Mivel további kutatásaimban a vizsgálati területként nem csak Szlovákia határmenti 

térségeinek tudásmegosztási sajátosságait akartam elemezni, ezért következő vizsgálatom 

középpontjába magyarországi vállalatokat helyeztem.  

5.1.5 Tudásmenedzsment jellemzői a vállalati gyakorlatban 

 2014 tavaszán a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Karának levelezős 

hallgatóinak hozzájárulásával részt vehettem egy kvantitatív kutatásban, melynek célja volt 

személyes interjúk által vizsgálni a következő kérdésköröket: 

- működik-e tudásmenedzsment a megkérdezett intézményekben, 

- a tudás, mint erőforrás fontosságának vizsgálata a vállalat tevékenységében, 
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- a tudás fejlesztésének lehetőségei és alkalmazott módszerei, 

- a tudásmegosztást befolyásoló tényezők jellemzői a szervezetekben. 

 A vizsgálatot Komárom-Esztergom megye struktúrájában és szervezeti felépítésében 

közeli szervezeteiben valósítottuk meg. Összesen 71 mélyinterjú lekérdezésére került sor. A 

megkérdezettek között nem csak a szervezetek vezetői, hanem alkalmazottai is 

képviseltették magukat.  

 A vizsgálatban érintett szervezet mindegyikében valamilyen mértékben működik a 

tudásmenedzsment, azonban nem minden esetben kerültek rögzítésre annak pontos céljai és 

folyamatai. A tudásmenedzsment fő feladatának a tudás megosztását és fejlesztését tartják. 

Ezzel összhangban több intézmény támogatja az alkalmazottak továbbtanulási szándékát. 

Ezzel ellentétben az alkalmazottak több esetben jelezték, hogy nem mernek tanulmányi 

szerződést kötni, mivel félnek az általa képviselt kötöttségtől. A munkavállalók nyitottak a 

tudás fejlesztésére, de csak abban az esetben, ha a tréningek vagy képzések költségeit a 

szervezet átvállalja. A vállalatok többsége ennek az igénynek figyelembevételével és 

költségcsökkentő intézkedések miatt, tapasztaltabb kollégák vezetésével belső képzéseket 

szervez. A hatékonyabb együttműködés és tudásátadás céljából a vezetők fontosnak tartják 

a csoportmunkában való feladatmegoldást. 

 A tudásmegosztás ösztönzésére különböző anyagi és nem anyagi motivációs 

tényezőket alkalmaznak a vállalatok. Az interjúk során elsődleges ösztönzőnek az anyagi 

jellegű juttatásokat nevezték meg a válaszadók. A tudástranszfert akadályozó tényező több 

esetben a munkások zárkózott hozzáállása volt. Ennek oka a munkahelyük féltése, mivel 

véleményük szerint szaktudásuk és tapasztalatuk a fő versenyképességük. A tudástranszfer 

pontos szabályai nem kerültek rögzítésre a vállalatokban, ennek okán a távozó és nyugdíjba 

menő dolgozók tudása az esetek többségében elvész (Tóbiás Kosár, 2014). 

 Ebben a fejezetben törekedtem a kutatási témámmal kapcsolatos vizsgálataim 

eredményeinek összefoglalására. Primer vizsgálatomat megelőző kutatásaim legfontosabb 

következtetéseit a következő táblázat tartalmazza. 
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4. táblázat: A kutatást megalapozó vizsgálatok legfontosabb következtetései 

Kutatás megnevezése Legfontosabb eredmények 

A vállalati sikerességet 

befolyásoló tényezők 

 

A vállalati sikerességet befolyásoló lényeges szervezeti 

jellemzők a vezetők és alkalmazottak szaktudása, 

megbízhatóság és a rugalmas munkavégzés 

A válság hatása a 

tudásmenedzsmentre 

A válságos időszakokban a vállalatoknak nem célja 

gyarapítani tudástőkéjüket, sem újabb tudásmenedzsment 

programok beindítása. A tudásmegosztás továbbra is az 

operatív stratégia jelentős része 

Tudásmegosztás jellemzőinek 

vizsgálata, tudásprojektek 

sajátosságai 

A szervezeteknek fontos tudásuk menedzselése, de 

hatékonyságát befolyásolja szűkös költségvetésük. A 

tudásmenedzsment eszközök közül a kompetencia 

központok, adattárházak, valamint ügyfél- és beszállítói 

közösségek használatosak a gyakorlatban. A 

tudásmenedzsment stratégia célja elsősorban a 

tudásmegosztás ösztönzése. A tudásprojektek gyakran 

olyan informatikai alapú projekteknek minősülnek, 

amelyek a tudás hozzáférhetőségét támogatják. A 

tudásprojektek sikerességét elsősorban az egyértelmű 

jövőkép és vállalati nyelv, valamint a szükséges 

infrastruktúra és technikai háttér kiépítése határozza meg.  

Szervezeti kultúra, leadership 

és tudásmegosztás a 

szervezetekben 

Vezetési stílus – a vezetők céltudatossága és 

kommunikációs képessége meghatározó a tudásstratégia 

kidolgozásában. Hiányosságuk a kockázatok felvállalása 

Vállalati kultúra – a vállalatokat versengő légkör, 

változásokra való nyitottság és kreativitás jellemezi, a 

tudásmegosztás ösztönzése szükséges annak 

sikerességéhez 

Tudásmegosztás – eszközei különböző dokumentációs 

rendszerek, célja tapasztalatok megosztása 

Tudásmenedzsment jellemzői a 

vállalati gyakorlatban 

A tudásmenedzsment bizonyos részei működnek a 

vállatokban, de céljai és folyamatai nincsenek rögzítve. Fő 

feladata a tudás megosztása és fejlesztése. A 

tudástranszfert anyagi és nem anyagi ösztönzőkkel 

motiválják. A tudáscsere akadályozó tényezője az 

alkalmazottak zárkózottsága és bizalmatlansága.  

Forrás: Saját szerkesztés  

 Dolgozatom első fejezetében bemutatott szekunder kutatások, az általam 

megvalósított kutatások eredményeire építve, valamint felhasználva az elméleti 

összefoglalóban szereplő ismereteket, deduktív módszert alkalmazva fogalmaztam meg 

hipotéziseimet. A fejezet további részében a harmadik fejezetben bemutatott kutatási 

modellhez illeszkedő hipotézisek megfogalmazása és rendszerének leírása következik.  
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5.2 A kutatás hipotézisei  

 Hipotéziseim megfogalmazása során elsősorban a kutatási modellben összegzett 

szervezeti sajátosságokra, valamint a tudásmegosztást támogató tudásprojektek jellemzőire 

fókuszáltam. Igyekeztem modellem valamennyi jelenlegi vállalati, tudáson alapuló, 

valamint a jövőbeni együttműködést célzó részeiben hipotéziseket megfogalmazni.  

 Hipotéziseimmel elsősorban a szlovák-magyar határtérségben tevékenykedő 

vállalatok tudásmenedzsment gyakorlatának bemutatását céloztam meg. Többségük a 

szervezet tudásfolyamatainak, tudásmegosztás támogató szervezeti sajátosságainak, 

valamint eszközeinek vizsgálatára szolgál. Egy hipotézis esetében a tudáscsere térben 

megvalósuló áramlását biztosító megoldások típusait vizsgálom. A következő táblázat a 

hipotézisek rendszerét, kutatási kérdéseimet és a kutatási modellben való elhelyezkedésüket 

foglalja össze. 

5. táblázat: A hipotézisek rendszere 

Tudásmegosztást 

támogató modell 

részei 

A kutatással kapcsolatos 

kérdések 
Hipotézisek 

Tudásmenedzsment 

jellemzői és 

körfolyamata 

Működik-e tudásmenedzsment 

rendszer a vállalatokban, vagy 

használják-e annak elemeit? 

Van-e kapcsolat a tevékenységek 

tőke-, munka-, illetve 

tudásigénye és a 

tudásmenedzsment gyakorlata 

között? Befolyásolja-e ezt a 

kapcsolatot a vállalatok 

fennállásának ideje? 

H1 A szlovák-magyar határtérség 

vizsgált vállalatai, függetlenül 

azok tevékenységi körének 

jellegétől, különböző 

mértékben, de felismerték a 

tudásmenedzsment 

jelentőségét 

Milyen problémák 

tapasztalhatók a 

tudásmenedzsment 

körfolyamatában? A felmerülő 

problémák mutatnak-e 

különbözőségeket eltérő vállalati 

méretek esetén? 

H2 A tudás menedzselésének 

körfolyamatában felmerülő 

problémák intenzitása 

vállalati mérettől függ 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

kultúra 

Mely kultúraelemek jellemzik a 

vizsgált minta vállalatai? Quinn 

szerint melyik kultúratipológiába 

sorolhatók a megkérdezett 

vállalatok? Megfelelő úton 

H3 A tudásmegosztás a bizalomra 

épülő, de egyben 

kockázatvállaló, innovatív 

kultúrában a leghatékonyabb, 

melyek a támogató és 
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haladnak-e a szervezetek a tanuló 

szervezetté válás felé?  

innováció-orientált kultúra 

jegyei közé tartoznak 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

struktúra 

Milyen szervezeti struktúrák 

támogatják a tudásprojektek 

elindítását és gyakoriságát? A 

projekttípusú szervezeti struktúra 

feltételezi-e a tudásprojektek 

megvalósítását? 

H4 A tudásprojektek 

megvalósításának esélye nő, 

ha a szervezetek projekttípusú 

szervezeti struktúra 

tényezőivel rendelkeznek  

Tudásmegosztás 

támogató vezetési 

stílus 

A demokratikus vezetési stílus 

jellemző a vállalati gyakorlatra? 

Ezek összetételét befolyásolja a 

tudásprojektek megvalósítása? 

Mivel ösztönzik a vezetők a 

tudásmegosztását? 

H5 A tudásátadás inkább 

demokratikus vezetési stílus 

mellett valósul meg, mely 

jellemzőire befolyással van a 

tudásprojektek 

megvalósításának gyakorlata 

Tanulószervezet 

sajátosságai 

Garvin tanulószervezeti 

modelljében megfogalmazott 

elvárásoknak eleget tesznek-e a 

vizsgált szervezetek? Mely 

elemek jellemzik a szervezeti 

gyakorlatot? 

Hatással van-e a tudásprojektek 

kivitelezése a tanulószervezeti 

alapelemek gyakorlatára? 

H6 A tanuló szervezettel szemben 

támasztott követelményeket 

befolyásolja a tudásprojektek 

kivitelezése 

Tudásmegosztást 

támogató 

tudásmenedzsment 

eszközök: 

Tudásprojektek 

Melyek a tudásprojektek 

célkitűzései? Befolyásolja-e 

a projekt célkitűzését, hogy 

a vállalat milyen ágazatban 

tevékenykedik?  

Mely sikerességi ismérvek 

jellemzőek a mintaelemekre? 

Megegyeznek-e a standardizált 

sikerességi index elemei a 

különböző vállalati méretekben 

H7 A tudásprojektek 

célkitűzéseit befolyásolja a 

vállalat operatív működési 

területe, sikerességüket 

(Davenport és Prusak által 

összesített) pedig a vállalat 

mérete 

Tudásközpontú 

vállalatok 

együttműködése 

Mi jellemzi a magyar és szlovák 

együttműködéseket, 

tapasztalható-e eltérés a nemzeti 

hovatartozás függvényében?  

H8 A vállalatok közötti 

tudásátadási kapcsolatok 

sajátosságai függetlenek 

annak székhelyétől  

Forrás: Saját szerkesztés 

5.3 A primer kutatás módszertana 

 Az 5.1 fejezetben bemutatott kutatások eredményeire építve olyan kutatás 

megvalósítása volt a célom, amely nem csupán a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos egy-egy 

részterületet vizsgálja, hanem az alapvető tudásmenedzsment folyamatokra építve, a tanuló 
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szervezet sajátosságait hordozó szervezetek elemeinek kapcsolatrendszerét elemzi. Ebből 

következik, hogy kutatásom egyrészt feltáró jellegű, mivel a határtérség vállalatainak 

jellemzőit összegzi. Másrészt viszont ok-okozati összefüggések feltárására is alkalmas, mert 

a vizsgált jellemzők nem egymástól függetlenül, hanem egymásra épülve alkotnak egy 

átlátható rendszert.  

 Kutatásom kivitelezését számos szekunder adat elemzése előzte meg. Ez magában 

foglalja a témakörben íródott hazai és nemzetközi irodalom áttanulmányozását, az 

összegyűjtött ismeretek rendszerezését, valamint a már megvalósult nemzetközi kutatások 

eredményeinek felhasználását (statisztikai adatbázisok, kutatási jelentések 

áttanulmányozása). A szekunder vizsgálati eredmények alapján primer kutatásomat 

megelőzően több kutatást folytattam, melynek legfontosabb eredményeit a fejezet elején 

összefoglaltam. 

 A megfogalmazott kutatási célkitűzéseim eléréséhez számos kutatási technikát 

használhattam volna, de mivel célom volt a lehetőségekhez mérten minél több vállalatot 

bevonni a vizsgálatomban, a kvantitatív elemzést választottam. A kvantitatív kutatás melletti 

választásomat alátámasztotta a vizsgálat során összegyűjtött adatok statisztikai módszerek 

általi elemzésének lehetősége, valamint nagyobb mintaelem számú sokaság bevonása.  

5.3.1 A kutatásban alkalmazott kérdőív 

 A kérdőíves felmérés során alkalmazott kérdőív 4 nagyobb, egymásra épülő 

kérdéskörbe csoportosítja a vizsgálni kívánt ismérveket: 

1. A tudásmenedzsment és tudásprojektek jellemzői - az első kérdéscsoportba tartozó 

kérdések a tudás menedzselésével kapcsolatos vállalati hozzáállásokat, valamint a 

tudásfolyamatok során fellépő esetleges problémák intenzitását vizsgálják. Ebbe a 

kérdéscsoportba tartoznak még a tudásprojektek jellemzőit felmérő kérdések is. 

Közöttük a tudásmegosztást támogató projektek használatával, célkitűzéseivel és 

sikerességével kapcsolatos kérdések találhatóak meg. 

2. Vezetési stílus és a szervezeti kultúra - ebben a kérdéscsoportban a szervezetekben 

kialakult vállalati kultúra sajátosságait és a vezetési stílus fő vonásait felmérő kérdések 

találhatóak. Külön kérdések célja a tudásmegosztás ösztönzésének vizsgálata. 

3. Szervezeti struktúra - ez a kérdéscsoport a szervezeti struktúra komplexitását, a 

változásra való reagáló képességét, valamint a tudásátadás és kommunikáció irányát 

tárja fel. 
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4. Válaszadók és szervezetek háttéradatai - a válaszadók személyes adatai, de főleg a 

szervezeteket leíró kérdések (foglalkoztatottak száma, működési terület, tevékenységi 

köre, stb.) helyezkednek el ebben a csoportban. 

 A kérdőív strukturált zárt és strukturálatlan nyílt kérdéseket tartalmaz. A zárt 

kérdéseket előre meghatározott alternatívák közötti egyszeri választási lehetőségek, 

rangsorolások, de több esetben skálakérdések alkotják.  

 A kérdőív összeállítására és lekérdezésére 2014 ősze és 2015 tavasza között került 

sor. A kérdőív lekérdezését megelőzően próbatesztelést végeztem, amit a mintában szereplő 

vállatok között véletlenszerűen kiválasztott 15 vállalat töltött ki. A próbateszteléssel 

szemben támasztott elvárás annyi volt, hogy minden vállalati méretből legyen képviselve 

szervezet. A kitöltők kérdések egyszerűsítését és néhány fogalom esetén a kérdőív 

kiegészítését kérték fogalom-meghatározással. Ennek eleget téve a kérdőív kisebb 

átdolgozásra került. A kérdőív kitöltését akadályozó nyelvi korlátok leküzdése érdekében 

összeállítására magyar és szlovák nyelven került sor. A kutatásban alkalmazott kérdőív a 

dolgozat 1. számú mellékletében megtalálható. 

5.3.2 A mintavétel 

 A kérdőíves lekérdezés célsokaságába azon vállalati egységek tartoznak, akik 

telephelye, illetve székhelye a kijelölt szlovák-magyar határtérség városaiban, községeiben 

van. A kutatás célterülete Magyarországon Győr-Moson-Sopron és Komárom – Esztergom 

megyék, míg Szlovákiában a Dunaszerdahelyi, Komáromi és Érsekújvári járás. A 

mintavételi keretek az országok cégbíróságainak és statisztikai hivatalainak adatbázisai 

voltak.  

 A mintavételi módszerek közül a véletlen mintavételi technikát alkalmaztam, abból 

is a rétegzett mintavételt. Előnyösnek tartottam ezt a módszert, mivel többlépcsős folyamatot 

tartalmaz, amely által a célsokaságból az általam kijelölt elvárásoknak megfelelően 

választhatók ki a mintaelemek. A mintavétel két lépésből álló folyamatot jelentett. 

Elsősorban a teljes sokaságot (Magyarország és Szlovákia határtérségében bejegyzett 

vállalatok) részsokaságokra bontottam. Részsokaságot a különböző szomszédos 

közigazgatási egységek alkották. Ezekből később a rétegképző változó szerint, ami 

esetemben a kutatás célterületének városai és községei, véletlenszerű mintavételezési eljárás 

által kerültek kiválasztásra a mintaelemek. Ennek köszönhetően csak olyan vállalatok 

kerülhettek bele a kérdőíves lekérdezés mintájába, amelyek a kijelölt célterületen vannak 
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bejegyezve. A vizsgálatok releváns lefolytatása érdekében a mintában nem szerepeltek az 1 

fős vállalkozások. 

 Természetesen az így kialakult adatbázisból célom volt a lehető legszélesebb kört 

bevonni a kérdőíves lekérdezésbe. Nem lehetett figyelmen kívül hagynom ennek költségét 

és idővonzatát sem. A kiadások minimalizálásának érdekében az elektronikus úton 

megvalósuló adatgyűjtést részesítettem előnyben. A kérdőívek kitöltésének hitelességét 

különböző informatikai biztonsági eljárásokkal biztosítottam. A teljes mintasokaságból ezen 

kívül kizárásra kerültek a részlegesen kitöltött kérdőívek is. Végeredményben a kérdőíves 

lekérdezés mintáját 630 vállalat alkotja, amelyből 300 db Magyarországon, 330 pedig 

Szlovákiában tevékenykedik.  

5.3.3 Adatelemzés statisztikai módszerei  

A kérdőívek a mintában szereplő vállalatok által való kitöltését követően az adatok 

előkészítésével foglalkoztam. A vizsgálatból szükségesnek tartottam kizárni azon 

kérdőíveket, amelyek hiányosan voltak kitöltve.  Erre lehetőségem nyílt, mivel a nem 

kielégítő választ adók aránya alacsony volt és a kitöltők nem különböztek nyilvánvaló 

módon a kielégítő választ adó válaszadóktól. A kizárt kérdőívek nem kerültek bele a vizsgált 

mintába.  

Ezután következett az összegyűjtött adatok kódolása és rögzítése a statisztikai 

programban. Az adatok előkészítése során azonosítottam a kiugró értékeket, valamint 

kiválasztottam a megfelelő adatelemzési stratégiát.  

A vizsgálatok során az egyváltozós, két- és többváltozós elemzéseket alkalmaztam. 

Az egyváltozós elemzések a statisztikai vizsgálatok kiindulópontját jelentik, amely során a 

változókat függetlenül egymástól elemezzük. A kétváltozós vizsgálatok célja az adatok, 

ismérvek között fennálló kapcsolatok tömör, kvantitatív elemzése. A többváltozós 

elemzések középpontjában a változók közötti függőségek vizsgálata áll, valamint az 

összefüggések jellegének és erősségének meghatározása (Bálint, 2009). Az általam 

alkalmazott módszerek összegzését a következő táblázat szemlélteti. 
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6. táblázat: Hipotézisek bizonyítása során használt adatelemzési módszerek 

Hipotézis Egyváltozós Többváltozós 

H1 A szlovák-magyar határtérség vizsgált vállalatai, 

függetlenül azok tevékenységi körének jellegétől, 

különböző mértékben, de felismerték a 

tudásmenedzsment jelentőségét 

Gyakoriság 

Átlag 

Szórás 

Korreláció 

Parciális korreláció 

H2 A tudás menedzselésének körfolyamatában 

felmerülő problémák intenzitása vállalati 

mérettől függ 

Szórás 

Átlag 

Variancia-elemzés 

Főkomponens-

elemzés 

H3 A tudásmegosztás a bizalomra épülő, de egyben 

kockázatvállaló, innovatív kultúrában a 

leghatékonyabb, melyek a támogató és innováció-

orientált kultúra jegyei közé tartoznak 

Szórás 

Átlag 

Klaszterelemzés 

Variancia-elemzés 

Kereszttábla-elemzés 

H4 A tudásprojektek megvalósításának esélye nő, ha 

a szervezetek projekttípusú szervezeti struktúra 

tényezőivel rendelkeznek  

Szórás 

Átlag 

Faktorelemzés 

Logisztikus 

regresszió 

H5 A tudásátadás inkább demokratikus vezetési 

stílus mellett valósul meg, mely jellemzőire 

befolyással van a tudásprojektek 

megvalósításának gyakorlata 

Átlag 

Szórás 

Gyakoriság 

Főkomponens-

elemzés 

Variancia - elemzés 

H6 A tanuló szervezettel szemben támasztott 

követelményeket befolyásolja a tudásprojektek 

kivitelezése 

Átlag 

Szórás 
Variancia – elemzés 

H7 A tudásprojektek célkitűzéseit befolyásolja a 

vállalat operatív működési területe, 

sikerességüket (Davenport és Prusak által 

összesített) pedig a vállalat mérete 

Szórás 

Átlag 

Kereszttábla-elemzés 

Főkomponens-

elemzés 

Variancia-elemzés 

H8 A vállalatok közötti tudásátadási kapcsolatok 

sajátosságai függetlenek annak székhelyétől  
Átlag 

Szórás 

2- mintás T próba 

Kereszttábla-elemzés 

Forrás: Saját kutatás 

 Az elemzés során több metrikus és nem metrikus skálát használtam. A nem metrikus 

skálák közül a névleges és sorrendi skálát, a metrikusak közül pedig intervallumskálát. 

Kérdőívemben több esetben a válaszadók ötfokozatú Likert-skálán fejthették ki 

véleményüket a feltett kérdéssel kapcsolatban. 

 Az egyváltozós módszereket alapvetően négy csoportba lehet sorolni. A 

helyzetmutató számok magukban foglalják az átlag, medián és módusz értékeket, a szóródási 

mutatószámok a terjedelem, szórás és varianciát, illetve az alakmutatószámok a csúcsosság 

és ferdeség értékét vizsgálják (Sajtos – Mitev, 2007).  
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7. táblázat: Egyváltozós mutatószámok jellemzése 

Mutatószám Leírás 

Átlag Leggyakoribb középérték, Intervallum- és arányskála által 

összegyűjtött adatok esetén használatos, az adatok számtani átlagát 

mutatja  

Módusz Az eloszlás legmagasabb csúcsa 

Medián Az adatok növekvő csökkenő sorrendjének középértéke, felette 

ugyan annyi érték fordul elő, mint alatta 

Terjedelem A mintában szereplő érték legnagyobb és legkisebb érték különbsége 

Szórás  Az átlag és a vizsgált érték közötti különbség átlagtól való eltérése 

Szórásnégyzet Az értékek átlagtól való átlagos érték négyzete 

Ferdeség Az eloszlás jellemzője, az eloszlás átlag körüli szimmetriáját fejezi 

ki. Lehet szimmetrikus vagy ferde. 

Csúcsosság A gyakorisági eloszlás görbéjének relatív csúcsossága vagy 

lapossága 

Forrás: Malhotra, 2002, 530-533 oldal alapján 

 A kutatási eredmények elemzése és hipotéziseim bizonyítása során a kettő-, illetve 

többváltozós módszerek közül a korrelációt, parciális korrelációt, kereszttábla-elemzést, 

variancia-analízist, faktorelemzést, főkomponens-elemzést, logisztikus regressziót, klaszter-

elemzést és 2-mintás T próbát használtam. A következőkben ezen módszerek főbb 

sajátosságait foglalom össze. 

 A kereszttábla-elemzés két vagy több változó közötti összefüggéseket vizsgálja. A 

kereszttábla, vagy más néven kontingencia tábla valójában a változók gyakoriságának 

összevonásán alapszik. A vizsgálat eredményeként megfogalmazható, hogy két nominális 

vagy ordinális változó között kapcsolat áll-e fenn. A kereszttábla statisztikai eredményei 

közé sorolható: Chi-négyzet próba (két változó szisztematikus kapcsolatát vizsgálja), Phi-

együttható (az összefüggések erősségének meghatározására szolgál), kontingencia-

együttható (változók számától függetlenül alkalmas a kapcsolat erősségének vizsgálatára), 

Cramer-féle V korrelációs együttható (kapcsolat erősségét vizsgálja) és a Lambda-

koefficiens (előrejelzések készítése) (Malhotra, 2002). 

 A variancia-elemzés jellemzője, hogy két vagy több változó átlagai közötti 

különbséget elemzi. A magyarázó modellek csoportjába tartozik, valójában egy független 

sokaság hatását vizsgálja a függő változókra. A variancia-analízis alkalmazhatóságának 

feltételei a függő változó normál eloszlása és a varianciahomogenitás. A variancia-elemzés 

megvalósítható egy- vagy több szempontos vizsgálat keretén belül is. A vizsgálatomban a 

változók homogenitását Levene-teszt által vizsgáltam, amely nullhipotézise esetén a 

szórások nem egyenlők.  Hipotéziseim bizonyítása során egyváltozós variancia-elemzést 
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használtam. A nullhipotézisek elemzésére F próbát, illetve egy esetben 2-mintás T próbát 

alkalmaztam. Az F próbához tartozó valószínűség szignifikancia szintjét p=0,05-ös szinten 

teszteltem. Ha az F próba szignifikanciája ezen érték alatt volt, a kategóriaátlagok 

különböztek egymástól. Ellentétes esetben a várható értékek között nem feltételezhető 

érdemi különbség. A T próba egyetlen bináris független változó esetén használatos átlagot 

összehasonlító elemzési módszer (Sajtos – Mitev, 2007). 

 Vizsgálataim során a változók közötti lineáris kapcsolat szorosságának és irányának 

megállapítására korrelációszámítást alkalmaztam. A metrikus változók közötti kapcsolatot 

Pearson-féle együtthatóval teszteltem, amely értéke +1 és -1 között van. Az együttható 

abszolút értékéből a kapcsolat szorosságára, előjeléből pedig az irányára következtettem. A 

változók kapcsolatának szorosságát parciális korrelációs együttható által értékeltem (Sajtos-

Mitev, 2007).  

 Vizsgálataim során több esetben adattömörítésre volt szükségem, amihez 

faktorelemzési statisztikai módszereket alkalmaztam. A gyűjtőnév olyan eljárások 

összessége, melynek elsődleges céljai között az adatcsökkentés, illetve változóösszegzés áll. 

A faktorelemzés eredményeként kapott változók előnye, hogy további többváltozós 

elemzések során alapváltozóként felhasználhatók. A kutatás során felhasznált adatok 

alkalmassági vizsgálata folyamán alkalmaztam a korrelációs-mátrixot (korrelációs 

együtthatók elemzésére), anti-image mátrixot (korreláció és kovariancia elemzése), Barlett-

féle próbát, Kaiser-Meyer-Olkin mutatót (a változók faktorelemzési alkalmasságát 

vizsgálja), valamint a faktorsúlyt és kommunalitást. A változók adatösszegzésére több 

esetben a főkomponens-elemzést választottam ki a faktorelemzés típusai közül (Malhotra, 

2002). 

  A hipotézisek tesztelésénél egy esetben szükségem volt hasonló adatok azonos 

szempont szerinti csoportosítására. Ezt klaszter-elemzéssel valósítottam meg, amelynek 

célja a megfigyelési egységek relatíve homogén csoportokba való rendezése kijelölt változó 

alapján (Malhotra,2002). A klaszterek számának meghatározására Ward-féle eljárást 

alkalmaztam. A klaszterelemzést a K-közép módszerrel valósítottam meg, amely nem 

hierarchikus klaszter-elemzési eljárásnak minősül.  A módszer lehetővé teszi a klaszterek 

számának pontos rögzítését is (Sajtos-Mitev, 2007).  

5.4 A kérdőíves felmérés mintájának leírása 

Az empirikus kutatásom eredményeinek vizsgálatát a megfigyelési egységek 

jellemzőinek bemutatásával kezdem. A mintában szereplő vállalatok területi bontás 
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tekintetében a szlovák-magyar határtérségben kerültek bejegyzésre az illetékes kormányzati 

hivatalokban. A rétegképző változó eredményeként csak azok a vállalatok a minta részei, 

amelyek Győr-Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye, valamint 

Nagyszombati és Nyitrai kerület szlovák-magyar határtérségében tevékenykednek. A 

kérdőívet összesen 630 szervezet töltötte ki, 300 Magyarországon és 330 Szlovákiában (lásd. 

előző rész). A szerveztek NUTS 3-as (az Európai Unió közigazgatási-statisztikai szempontú 

területi beosztásának nomenklatúrája) szintű megoszlását a következő ábra szemlélteti. 

 

31. ábra: A válaszadó szerveztek megoszlása NUTS 3-as besorolás szerint 

Forrás: Saját kutatás 

Az ábrán látható, hogy a vizsgálatba bevont statisztikai-tervezési régiók közül a legtöbb 

válasz Szlovákiában a Nyitrai kerületből, Magyarországon pedig Győr-Moson-Sopron 

megyéből származik. A Nagyszombati kerület azért van kisebb mértékben képviselve a 

mintában, mivel a kerület kisebb része tartozik a szlovák-magyar határtérséghez. A vizsgált 

szomszédos régiók hasonlóságát egyrészt bruttó hazai termékük összehasonlításával, 

másrészt a vidékiesség és városiasság jellemzőinek elemzésével vizsgálom.  

 Mivel a vizsgált országokban különböző pénznemekben kerülnek kifejezésre a 

statisztikai mutatók, ezért azok összehasonlíthatósága érdekében nem a hazai statisztikai 

hivatalok adatait használom fel, hanem az EUROSTAT által közétett értékeket. A piaci 

beszerzési áron mért bruttó hazai termékek NUTS 3 szintű régiókban mért értékét a 

következő ábra szemlélteti. 
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32. ábra: Egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve, NUTS 3 

régiónként, (az EU-28 átlagának %-a, EU-28 = 100) 

Forrás: EUROSTAT, 2015 

A 32. ábráról leolvasható, hogy az általam vizsgált NUTS 3 szintű régiókban 2012 –ben (az 

Eurostat honlapján 2015-ben frissített aktuálisabb adatait felhasználva) az egy főre jutó 

átlag- GDP-je az EU-28 átlagának 66 %-tól 83 %-ig terjedt. A legmagasabb egy főre jutó 

átlag- GDP-je az EU-28 átlagához képest az elemzett területen a Nagyszombati kerületnek 

van (83 %), a második helyen Győr-Moson-Sopron megye helyezkedik el (75%), a 

harmadikon a rangsorban azonos értékkel Komárom- Esztergom megye és a Nyitrai kerület 

(66 %). 

 Az OECD által kidolgozott vidékies és városias térségek szorosan kapcsolódnak a 

NUTS 3-as régiókhoz, amelyek besorolását a népsűrűség határozza meg. A 2010-ben 

elfogadott NUTS 3 besorolás alapján Győr-Moson-Sopron megye, Nyitrai és a 

Nagyszombati kerület is városi régiónak nevezhető, azonban Komárom-Esztergom megye 

átmeneti régióként értelmezett.  
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 Vizsgálatom során a szervezeteket tevékenységük alapján is elemeztem. A minta 

tagjainak tevékenység szerinti besorolási opcióihoz a statisztikai hivatalokban (KSH, ŠÚSR) 

használt csoportosítást használtam. A következő ábra a válaszadók tevékenység szerinti 

eloszlását szemlélteti. A 33. ábra alapján megállapítható, hogy a mintában szereplők 

legkisebb arányban az ingatlanközvetítés területén (0,5%), a telekommunikációban (0,5%), 

áram-, gáz- és vízszolgáltatás (1 %), valamint az egészségügyi- és szociális ellátás (1,5 %) 

ágazatában tevékenykednek. A legnagyobb arányban a kereskedelem (32,4 %) és építőipar 

(21,4%) területén dolgozó szervezetek voltak. Meglepő módon az egyéb lehetőséget is sok 

(17,1 %) válaszadó jelölte meg. Ennek oka, hogy egyszerre több ágazatban is jelen vannak 

a szervezetek. Az egyéb opcióra adott válaszadással a résztvevő szervezetek vezetői nem 

éltek.  

 

33. ábra: A mintában szereplő vállalatok tevékenység szerinti eloszlása 

Forrás: Saját kutatás 

 A válaszadó szervezeteket elemeztem méret szerinti eloszlásban is. A besorolás 

alapjául a teljes foglalkoztatásban levő alkalmazottak számát vettem. Ugyan a jelölések 

során a mikro vállalkozások esetén az 1-9 főt alkalmaztam, az elemzett mintanagyságból 

kizárásra kerültek az 1 fős vállalatok. A kitöltők méret szerinti megoszlását a következő ábra 

mutatja. 
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34. ábra: A válaszadók vállalati méret szerinti megoszlása a mintában  

Forrás: Saját kutatás 

A grafikon alapján elmondható, hogy a válaszadók 57 %-a mikro vállalkozás, 26 %-a 

kisvállalkozás, 9 %-a középvállalkozás, 8 %-a pedig nagyvállalat. A mintában szereplő 

szervezetek válaszaik alapján főleg szolgáltatásnyújtással (70,7 %) foglalkoznak, tehát a 

termelő tevékenységet végzők kisebb részaránnyal kerültek bele a mintába (32,3%). 

 Továbbá megvizsgáltam a szervezetek jogi formáját, melyek eloszlását a következő 

grafikon szemlélteti. 

 

35. ábra: A válaszadók jogi forma szerinti eloszlása 

Forrás: Saját kutatás 

A grafikonon látható, hogy a megkérdezett szervezetek legnagyobb hányada egyéni 

vállalkozó (40,5 %), illetve korlátolt felelősségű társaság (38,1 %). A legkisebb arányban a 

vállalatok jogi formája szerinti megoszlásban a betéti társaságként (0,5%) és közkereseti 

társaságként (2,9 %) működő szervezetek vannak jelen a mintában.  
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 A vállalatokkal kapcsolatos kérdésekben vizsgáltam a szervezetek fennállásának 

idejét is. A válaszadók 50,5 %-a több mint 10 éve van jelen a piacon, 21,9 %-a 6-10 év 

között, 24,3 %-a 1-5 évig, kevesebb mint 1 éve pedig a vállalatok 3,3 %-a.  

 A kérdőíves lekérdezés mintájának bemutatását követően a korábbi fejezetben leírt 

hipotézisek vizsgálatával foglalkozom, azok igazolását és/vagy elvetését a kutatási modellel 

összhangban, a szükséges statisztikai módszerek alkalmazásával vizsgálom.  
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6 HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA, KUTATÁSI EREDMÉNYEK 

6.1 A tudásmenedzsment körfolyamata és jellemzői 

Hipotézis 1: A szlovák-magyar határtérség vizsgált vállalatai, függetlenül azok 

tevékenységi körének jellegétől, különböző mértékben, de felismerték a tudásmenedzsment 

jelentőségét  

 Értekezésem első hipotézisében a kutatási modell kiindulópontjaként szolgáló 

tudásmenedzsment folyamatok jelentőségével való azonosulását vizsgálom a szlovák-

magyar határtérség vállalatainak körében. Az érintett vállalatok a szlovák-magyar 

határtérség 5.3.2. fejezetben pontosított területét fedik le. Arra a kérdésre szeretnék választ 

kapni, hogy vajon hatással van-e a vállalatok tevékenységi körének jellege a 

tudásmenedzsment folyamatok bevezetését kezdeményező tudás jelentőségének 

felismerésére. Tehát összefüggés van–e a tudás menedzselésével való azonosulás, valamint 

a tőke-, munka-, illetve tudásigényességű tevékenységek között.  

 A szervezetek operatív működésével kapcsolatban elsőként az általuk folytatott 

tevékenységi körök munka-, tőke-, információ- és tudásigényességét vizsgáltam. A 

válaszadóknak 5 fokozatú Likert- skálán kellett értékelniük tevékenységük jellegét. A 

válaszok során aszerint kellett döntést hoznia a szervezeteknek, hogy nagy-mértékben 

jellemzi (5-ös skálaérték), vagy egyáltalán nem jellemzi (1-es skálaérték) a felkínált 

sajátosság a működését.  

A következő táblázat a tevékenységi körök jellegének megítélését mutatja be szórásuk, 

átlaguk és a válaszadók szerint.  

8. táblázat: A szervezetek tevékenységi körének jellemzése 

A vállalat 

tevékenységi köre 

Minta 

elemszáma 
Átlag Szórás 

Tőkeigényes 630 3,53 1,070 

Munkaigényes 630 3,99 0,977 

Tudás- és 

információigényes 
630 3,80 1,015 

Forrás: Saját kutatás 

A válaszok átlagai szerint megállapítható, hogy a vezetők szervezetük tevékenységeit 

átlagban főként munkaigényesnek (3,99) tartják, majd ezt követően jellemzik őket tudás- és 

információigényesként (3,8). A szerveztek tőkeigényessége sem elhanyagolható tényező, 

mivel átlagosan ugyan a legkisebb megítélést mutatja, de értéke (3,53) az inkább jellemző 

kategóriába sorolja a tevékenységi körök jellegét. A magas szórásértékek azonban arra 

utalnak, hogy a válaszadók megítélése nem teljes mértékben egységes. 



 

120 

 

 Szükségesnek tartottam megvizsgálni még a vállalatok tőkeigényes, munkaigényes 

és tudásigényes tevékenységek szerinti megítélését.  

 

36. ábra: A szervezetek tevékenységi köreinek jellege a válaszok megoszlása szerint 

Forrás: Saját kutatás  

Az ábra szemlélteti, hogy a válaszadók több mint 49 %-a tőkeigényesnek, 68,6 %-a 

munkaigényesnek, 59,5 %-a pedig tudás- és információigényesnek ítélte meg tevékenységi 

körét. Vannak olyan szervezetek, akik mindhárom sajátosságot nagyon jellemzőnek tartják 

tevékenységi körükre, ezért mindhárom opciót magas skálaszinten értékelték.  

A hipotézis vizsgálatához szükségesnek tartottam elemezni a tudásmenedzsment 

jelentőségének felismerésével kapcsolatos kérdésre kapott válaszok megoszlását, amelyet a 

következő ábra szemléltet.  

 

37. ábra: A tudás jelentőségének megítélésével kapcsolatos válaszok megoszlása 

Forrás: Saját kutatás 
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Az ábra alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek 43 %-a számára fontos a tudás 

menedzselése, sőt ennek érdekében komplex tudásmenedzsment rendszerrel rendelkeznek, 

vagy a tudásmenedzsment folyamatának néhány lépését alkalmazzák is vállalatukban. A 

szervezetek 48%-a felismerte a tudás jelentőségét, de nem rendelkeznek még komplex 

tudásmenedzselési stratégiával. A válaszadók 9 %-nál nem rendelkeznek tudásmenedzsment 

rendszerrel, de kis mértékben elismerik a tudás fontosságát. 

 Megvizsgáltam, hogy a tudás jelentőségének felismerése, tehát a tudásmenedzsment 

alkalmazása a vállalatokban, feltételezi-e a vizsgált vállalatok tevékenységi körének munka-

, tőke- vagy tudás- és információigényességét. A metrikus változók közötti szorosság és 

irány kiszámítására korrelációs elemzést végeztem. A vizsgálat előtt ellenőriztem a lineáris 

kapcsolat meglétét, valamint a kiugró értékek jelenlétét.  

9. táblázat:Perason-féle korreláció a tevékenységi körök jellege és a tudás jelentőségének értéke között 

  

A tudásmenedzsment 

jelentőségének felismerése a 

vállalati folyamatokban 

Tőkeigényes tevékenységi 

körök 

Pearson-korreláció -,290 

Szig. (2-oldali) ,000 

Elemszám 609 

Munkaigényes 

tevékenységi körök 

Pearson-korreláció -,015 

Szig. (2-oldali) ,700 

Elemszám 630 

Tudás- és 

információigényes 

tevékenységi körök 

Pearson-korreláció ,342 

Szig. (2-oldali) ,000 

Elemszám 630 

A korreláció szignifikáns a 0,01 szinten 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a tudásmenedzsment jelentőségének felismerése 

és a tevékenységi körök jellege között következő lineáris kapcsolat áll fenn: 

a) tudásmenedzsment jelentőségének felismerése és tőkeigényes tevékenység között - 

közepes negatív irányú szignifikáns kapcsolat, tehát minél inkább tőkeigényes 

tevékenységet folytat a vállalat, annál kevésbé tarja jelentősnek a tudás menedzselését. 

b) tudásmenedzsment jelentőségének felismerése és munkaigényes tevékenység 

között – gyenge negatív irányú nem szignifikáns kapcsolat – nem elfogadható 

korreláció, mivel a szignifikanciaszint nagyobb, mint 0,05.  

c) tudásmenedzsment jelentőségének felismerése, valamint a tudás- és 

információigényes tevékenységek között - közepes pozitív irányú szignifikáns 
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kapcsolat van. Minél tudás- vagy információigényesebb a vállalat tevékenységi köre, 

annál inkább jelentős a vállalatban a tudásmenedzsment tevékenység.  

Az utóbbi két kapcsolat változói közötti szorosság megállapítására parciális 

korreláció számítást végeztem el. Feltételezem, hogy a kimutatott kapcsolatokra befolyást 

gyakorolhat a szervezetek fennállásának ideje, mivel az évek során elsajátított tapasztalat 

rámutat a tudás jelentőségére, mint versenyképességi tényezőre.  A parciális korreláció 

eredményeit a következő táblázatok tartalmazzák.  

10. táblázat:A Pearson-féle és a parciális korreláció a vizsgált változók között 

Kontrollváltozók 

A 

tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a 

vállalati 

folyamatokban 

Tőkeigényes 

tevékenységi 

körök 

A 

vállalkozás 

piacon való 

tevékenysé-

gének ideje 

-none- 

A tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a 

vállalati 

folyamatokban 

Korreláció 1,000 -,290 ,128 

Szig. 

(2-oldali) 

 ,000 ,000 

df 0 607 607 

Tőkeigényes 

tevékenységi körök 

Korreláció -,290 1,000 ,310 

Szig. 

(2-oldali) 

,000  ,000 

df 607 0 607 

A vállalkozás piacon 

való 

tevékenységének 

ideje 

Korreláció ,128 ,310 1,000 

Szig. 

(2-oldali) 

,000 ,000  

df 607 607 0 

A 

vállalkozás 

piacon 

való 

tevékenysé

-gének 

ideje 

A tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a 

vállalati 

folyamatokban 

Korreláció 1,000 -,262  

Szig. 

(2-oldali) 

 ,526  

df 0 606  

Tőkeigényes 

tevékenységi körök 

Korreláció -,262 1,000  

Szig. 

(2-oldali) 

 ,526   

df 606 0  

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat felső részében (sárga színnel jelölt) Pearson-féle együttható a vállalatok fennállási 

ideje és a tudásmenedzsment jelentőségének felismerése között gyenge pozitív kapcsolatot 
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mutat (r = 0,128), amely szignifikáns (p < 0,01). Tehát minél több ideje van jelen a piacon a 

szervezet, annál inkább felismeri a tudás menedzselésének jelentőségét. A táblázat alsó 

részében (zöld színnel jelölt) „a vállalkozás piacon való tevékenységének ideje” változó 

kontrollálása alatt látható, hogy a tudásmenedzsment jelentőségének felismerése és a 

tevékenység tőkeigényessége közti közepes negatív kapcsolat (r = -0,262) továbbra is 

fennáll, azonban már nem mutat szignifikáns összefüggést. Ebből következik, hogy egy 

álösszefüggésről volt szó. Ennek értelmében nem mutatható ki kapcsolat a változók között.  

 A következőkben parciális korrelációval megvizsgáltam az összefüggéseket a tudás- 

és információigényes tevékenységi körök kapcsán is.  

11. táblázat: A Pearson-féle és a parciális korreláció a vizsgált változók között II. 

Kontrollváltozók 

A 

tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a 

vállalati 

folyamatokban 

Tudás- és 

információ 

tevékenységi 

körök 

A 

vállalkozás 

piacon való 

tevékenysé-

gének ideje 

-none- 

A tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a vállalati 

folyamatokban 

Korreláció 1,000 ,342 ,131 

Szig. 

(2-oldali) 
  ,000 ,000 

df 0 628 628 

Tudás- és információ 

tevékenységi körök 

Korreláció ,342 1,000 ,581 

Szig. 

(2-oldali) 
,000   ,000 

df 628 0 628 

A vállalkozás piacon 

való tevékenységének 

ideje 

Korreláció ,131 ,581 1,000 

Szig. 

(2-oldali) 
,000  ,000   

df 628 628 0 

A 

vállalkoz

ás piacon 

való 

tevékeny

sé-gének 

ideje 

A tudásmenedzsment 

jelentőségének 

felismerése a vállalati 

folyamatokban 

Korreláció 1,000 ,260   

Szig. 

(2-oldali) 
  ,000   

df 0 627   

Tudás- és információ 

tevékenységi körök 

Korreláció ,260 1,000   

Szig. 

(2-oldali) 
,000     

df 627 0   

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat felső részében (sárga színnel jelölt) Pearson-féle együttható a vállalatok fennállási 

ideje és a tudásmenedzsment jelentőségének felismerése között gyenge pozitív kapcsolatot 
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mutat (r = 0,131), amely szignifikáns (p < 0,01). Tehát itt is igaz, hogy minél több ideje van 

jelen a piacon a szervezet, annál inkább felismeri a tudás menedzselésének jelentőségét. A 

táblázat alsó részében (zöld színnel jelölt) „a vállalkozás piacon való tevékenységének ideje” 

változó kontrollálása alatt látható, hogy a tudásmenedzsment jelentőségének felismerése és 

a tevékenység tudás- és információigényessége között továbbra is pozitív, de erősségében 

már gyengébb közepes szignifikáns kapcsolat áll fenn (r = 0,260). Az eredmények alapján 

feltételezem, hogy a tudás jelentőségének felismerése nem csak a tudás- és információigényű 

tevékenységektől függ, hanem hatást gyakorol erre a kapcsolatra a vállalat fennállásának 

ideje is.  

 Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a szlovák-magyar 

határtérségben megkérdezett vállalatok különböző mértékben felismerték a tudás 

menedzselésének jelentőségét. A tudásmenedzsment fontossága és a tevékenységi kör 

jellege között két esetben is kimutatható kapcsolat, mégpedig a tőkeigényes és tudás-, 

valamint információigényes tevékenységek esetén. Vizsgálatomat kibővítettem a vállalat 

működési idejének változójával, mivel feltételeztem, hogy ez hatással lehet a tevékenység 

jellegére és a tudásmenedzsment folyamat lépéseinek bevezetésére. Az eredmények szerint 

elmondható, hogy minél hosszabb ideje van jelen a szervezet a piacon és folytat tudás-, 

illetve információigényes tevékenységet, annál inkább felismeri a tudásmenedzsment 

szükségességét. Mivel kimutatható függőségi kapcsolat a változók között, hipotézisemet 

elvetem.  

 A vizsgálat során sikerült feltárni egy álkapcsolatot a tudásmenedzsment jelentősége, 

a tőkeigényes tevékenység, valamint a vállalat fennállásának ideje között. Kiindulásként 

megvizsgáltam a tudás menedzselése és a tőkeigényes termelés közötti kapcsolatot. A 

vizsgálati eredmények kimutatták, hogy a tőkeigényesség és a tudás menedzselésének 

fontossága között ellentétes kapcsolat áll fenn, azonban a fennállási idő horizontjának 

kiegészítését követően ezt az összefüggést elvetettem. A kutatás során külön nem vizsgáltam 

a vállalatok által eszközölt beruházások célállomásait. De mivel többen feltételezik az 

innováció, fejlesztések magas költségvonzatát, érdemes lenne feltárni a tudásstratégia 

hatékonyságának növelésére fordított tőke és a tudásmegosztás sikerességének kapcsolatát.  
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Hipotézis 2: A tudás menedzselésének körfolyamatában felmerülő problémák intenzitása 

vállalati mérettől függ 

 Disszertációmban külön vizsgálom Probst tudásmenedzsment körfolyamatának 

elemeiben felmerülő problémákat. A tudásprioritások meghatározása, a tudás azonosítása, 

megszerzése, fejlesztése, szétosztása, hasznosítása, rögzítése és ellenőrzése során a 

szervezetek különböző akadályokkal találkoznak. Ezek nem feltétlenül jelentenek 

kockázatot a tudásmenedzsment sikerességére, mivel jelenlétük nem bizonyított. A 

körfolyamat elemeihez köthető problémák esetén olyan állításokat fogalmaztam meg, 

amelyek bármilyen méretű szervezetnél felmerülhetnek. Ebben a hipotézisben a 

tudásmenedzsment körfolyamatában kialakulható problémák és a vállalatok mérete közötti 

összefüggéseket vizsgálom. 

 A felmerülő problémákkal kapcsolatban a válaszadóknak 5 fokozatú Likert-skálán 

volt lehetőségük meghatározni, hogy a felsoroltak mennyire jellemzők az ő szervezetükre 

(5-ös nagyon, 1-es egyáltalán nem, kevésbé). A kérdésre kapott válaszok átlagát és szórását 

a következő táblázat szemlélteti.  

12. táblázat: A tudásmenedzsment folyamataiban felmerülő problémák átlaga és 

szórása 

Előforduló problémák 
Minta 

elemszáma 
Átlag Szórás 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
627 1,83 1,516 

Információ dömping 627 1,89 1,588 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

627 2,00 1,528 

Nincs idő a tudás 

megosztására 
627 1,86 1,506 

Nincs elegendő erőforrás 627 1,87 1,538 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
627 1,74 1,526 

Kevés beruházás a K+F-be 627 2,00 1,619 

Nincs meg a megfelelő tudás 
627 1,61 1,421 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
627 1,70 1,501 

A vezetőség nem elkötelezett 627 1,64 1,433 

Nem megfelelő technológia 627 1,62 1,448 
Forrás: Saját kutatás 
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A táblázatban bemutatott átlagok alapján megállapítható, hogy a válaszadó szervezetben 

felmerülő problémák kisebb mértékben akadályozzák a tudásmenedzsment folyamatokat. 

Legkevésbé jellemző a szervezetekben a nem megfelelő technológia infrastruktúrával 

rendelkező közeg. A legmagasabb átlagértéket a problémák között az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzáférhetősége és a kutatásba, illetve fejlesztésbe való beruházások érték 

el. Ezek alapján elmondható, hogy a megkérdezettek is tapasztalják a hallgatólagos tudás 

hozzáférhetőségének problematikáját. Ebben az esetben is magas szórásértékeket mutatnak 

a válaszok, amiből arra lehet következtetni, hogy a kitöltők véleménye nagy mértékben 

szóródik az átlag körül. Ennek következtében a válaszok nem tekinthetők homogénnek. 

 Meglátásom szerint csak úgy tudom megvizsgálni a szervezetek mérete szerinti 

különbözőségeket, ha a fenti táblázatban bemutatott 11 változóból főkomponens-elemzéssel 

kialakítok egy „tudásmenedzsment folyamatok problémái” főkomponenst, és e változó 

alapján elemzem az összefüggéseket. Az elemzéshez először több alkalmassági vizsgálat 

elvégzése szükséges. A változók közötti korrelációt a 2. mellékletben található táblázat 

összegzi, amely alapján a korreláció értéke 0,829 és 0,615 között van, és mindegyik 

szignifikáns. A korrelációt korrelációs mátrix alkalmazásával vizsgáltam. Mivel a változók 

közötti kapcsolat fennáll, ezért a feltétel alapján lehetséges a főkomponens-elemzés 

megvalósítása. Az anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA (Measures of Sampling 

Adequacy) értéke 0,944 és 0,969 közötti. Mivel minden változó esetén magasabb volt az 

érték, mint 0,5, nem szükséges egyetlen változót sem kizárni az elemzésből. A Barlett-teszt 

eredményei is a változók faktorelemzési alkalmasságát mutatták, mivel a szignifikancia szint 

kisebb 0,05-nél (hozzávetőleges χ2 =7463,810; df= 55; p=0,000). Változóink a Kaiser – 

Meyer-Olkin- kritériumnak is eleget tesznek, mivel a KMO értéke 0,958, ami kiválónak 

mondható. Összességében tehát minden alkalmassági vizsgálat kritériumrendszerének eleget 

téve megállapítható, hogy a változók alkalmasak a főkomponens-elemzésre.  

 A főkomponens-elemezés eredményeként kapott „Tudásmenedzsment folyamatokra 

jellemző probléma” faktor kummunalitásait és faktorsúlyait a következő táblázat szemlélteti.  
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13. táblázat: A tudásmenedzsment folyamatokra jellemző probléma faktor kummunalitása és 

faktorsúlyai 

Változók Kummunalitás Faktorsúly 

TM előnyök ismeretének hiánya ,784 ,886 

Információ dömping ,673 ,820 

Az alkalmazottak egyéni tudásához 

való hozzájutás nehézsége 
,783 ,885 

Nincs idő a tudás megosztására ,765 ,875 

Nincs elegendő erőforrás ,783 ,885 

Az emberek nem akarják megosztani 

tudásukat 
,665 ,815 

Kevés beruházás a K+F-be ,735 ,857 

Nincs meg a megfelelő tudás ,811 ,901 

Nincsenek kihasználva a technológiai 

lehetőségek 
,775 ,881 

A vezetőség nem elkötelezett ,790 ,889 

Nem megfelelő technológia ,773 ,879 

 Magyarázott variancia 75,808%, Cronbach alfa: 0,968 

Forrás: Saját kutatás 

A főkomponens-elemzés eredményeként már csak egy mutatószám mutatja vizsgálatomban 

a tudásmenedzsment folyamatokban felmerülő problémát.  

A továbbiakban megvizsgálom a komponensem és a szervezeti méret közötti 

kapcsolat jellegét varianciaelemzés használatával. Az egyszempontú variancia-elemzés 

szórás homogenitás feltétele teljesült, mivel a Levene-teszt eredménye 0,716, 

szignifikanciája pedig 0,918. Az F-próba értéke 6,770, szignifikancia szintje pedig 0,000 (p 

< 0,05). Ez azt jelenti, hogy különböző vállalati méretek más-más módon hatnak a 

komponensünkre. A következő grafikon az átlagokat szemlélteti. 

 
38. ábra: Átlagok összehasonlítása a szervezeti méret alapján 

Forrás: Saját kutatás 



 

128 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy középvállalkozások esetén átlagban több probléma 

merül fel a folyamatok során, mint a többi típusú vállalkozás esetén. Az átlagok közötti 

tényleges eltérést a post-hoc teszt Scheffé-próba alkalmazásával vizsgálom. Azért 

választottam ezt a tesztet, mivel az F mintaeloszlás használatával a legpontosabb 

eredményeket adja. A következő táblázat a Scheffé-próba eredményeit foglalja össze. 

14. táblázat: Scheffé-próba eredménye a szervezetek mérete alapján 

Szervezet mérete (I) Szervezet mérete 

(J) 

Átlagkülönbség (I-

J) 

Std. Hiba Szig. 

Mikro vállalkozás Kisvállalkozás -,35126809* ,09332625 ,003 

Középvállalkozás -,44395099* ,14062310 ,019 

Nagyvállalkozás -,07279542 ,15157777 ,972 

Kisvállalkozás Mikro vállalkozás ,35126809* ,09332625 ,003 

Középvállalkozás -,09268290 ,15191632 ,946 

Nagyvállalkozás ,27847266 ,16210964 ,400 

Középvállalkozás Mikro vállalkozás ,44395099* ,14062310 ,019 

Kisvállalkozás ,09268290 ,15191632 ,946 

Nagyvállalkozás ,37115557 ,19324751 ,298 

Nagyvállalkozás Mikro vállalkozás ,07279542 ,15157777 ,972 

Kisvállalkozás -,27847266 ,16210964 ,400 

Középvállalkozás -,37115557 ,19324751 ,298 

* az átlagkülönbség szignifikáns 0,05-ös szignifikancia szinten, Forrás: Saját kutatás 

A táblázatban bemutatott eredmények alapján megállapítható, hogy a mikro 

vállalkozás – kisvállalkozás, valamint a mikro vállalkozás – középvállalkozás párokon 

(táblázatban sárga színnel jelölt) kívül a többi pár esetében az átlagpárok szignifikánsan nem 

különböznek.  Az átlagokat ábrázoló grafikon is mutatja, hogy a négy szervezeti méret közül 

a kisvállalkozások és középvállalkozások esetén legmagasabb a megjelenő probléma, és a 

másik két vállalati méret megközelítőleg nem tér el egymástól.  

 A 2. hipotézis tesztelése során lefolytatott vizsgálatok alapján megállapítható, hogy 

a szervezeti méret alapján a tudásmenedzsment körfolyamat elemeiben felmerülő problémák 

esetén a vállalatok különbözőek a mintánkban. Ennek eredményeként a 2. hipotézist 

elfogadom.  
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6.2 Tudásmegosztást támogató szervezeti kultúra 

Hipotézis 3: A tudásmegosztás a bizalomra épülő, de egyben kockázatvállaló, innovatív 

kultúrában a leghatékonyabb, melyek a támogató és innováció-orientált kultúra jegyei 

közé tartoznak 

Kutatási modellem kultúra dimenziójában jelen lévő elemek megtalálhatóak Quinn 

támogató és innováció-orientált kultúratípusában. Quinn vizsgálataiban a szervezeteket 

rugalmasságuk, stabilitásuk, illetve belső-külső orientáltságuk alapján négy csoportba 

sorolta. A dinamikus belső orientáltságú szervezetek a támogató kultúra részei, amit a 

barátságos családias légkör jellemez. Bizalomra, tradíciókra és lojalitásra épít, valamint 

fontos eleme a csoportmunka. Célja a szervezetfejlesztés. A dinamikus, külső orientáltságú 

vállalatok az innováció-orientált kultúrába tartoznak, amelynek célja az új erőforrások 

teremtése és a növekedés. A dinamizmus, kreativitás és a vállalkozói szellem ösztönzi ezeket 

a szervezeteket. Jellemző rájuk a kockázatvállalás, új lehetőségek iránti nyitottság és kihívás. 

Eszközei az innováció és a kísérletezés. A tudásátadást támogató kultúra egyrészt 

emberközpontú megközelítést igényel, másrészt viszont az új kihívásokra, innovatív 

megoldásokra való nyitottságot feltételez. 

 A kérdőíves kutatás során több kérdésben vizsgáltam a szervezeti kultúra jellemzőit, 

ahol a válaszadóknak a felsorolt számozatlan lehetőségeket kellett rangsorolniuk, ahol 1-es 

a nem jellemző és 4-es a leginkább jellemző opció volt. A kitöltők átlagát és szórását a 

következő táblázat tartalmazza. 

15. táblázat: A Quinn szerinti kultúrákat leíró válaszok átlaga és szórás  

Változó Átlag Szórás 

Családias légkör 2,89 1,235 

Dinamikus versengő hely 2,19 ,912 

Eredményorientáltság 2,83 ,942 

Formális struktúra és vezetés jellemző 2,07 1,103 

Támogató, tanító jellegű vezetés 2,22 1,179 

Eredményorientált, agresszív vezetés 2,22 ,888 

Kockázatot, innovációt és versengést erősítő vezetés 2,55 1,162 

Irányító, szervező és hatékony vezetés 2,99 1,045 

Alkalmazottak menedzselése csapatmunka, konszenzus és 

részvétel által 
2,61 1,205 

Alkalmazottak menedzselése önállóság, kockázatvállalás, 

innováció, szabadszelleműség, egyediség lapján 
2,45 1,054 
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Alkalmazottak menedzselése versengés, magas elvárás és 

teljesítmény alapján 
2,25 1,075 

Alkalmazottak menedzselése munkabiztonság, 

konformitás, kiszámíthatóság, állandó kapcsolatok szerint 
2,68 1,087 

A szervezetet egységét támogatja a lojalitás, kölcsönös 

bizalom, szervezet iránti elkötelezettség 
2,59 1,243 

A szervezetet egységét támogatja az elkötelezettség az 

innováció és fejlesztések iránt 
2,33 ,923 

A szervezetet egységét támogatja az eredmény- és 

célorientáltság 
2,95 ,943 

A szervezetet egységét támogatja a formális szabályok és 

rendelkezések 
2,13 1,155 

A szervezeti stratégia jellemzője a személyes fejlődés 

támogatása, bizalom, nyitottság, részvétel 
2,38 1,185 

A szervezeti stratégia jellemzője az innováció, új források 

beszerzése és kihívások megfogalmazása 
2,34 ,967 

A szervezeti stratégia jellemzője a versengés és teljesítmény 

orientáltság 
2,45 1,116 

A szervezeti stratégia jellemzője az állandóság, 

hatékonyság, koordináció és problémamentes működés 
2,84 1,147 

Forrás: Saját kutatás  

A táblázat adatai alapján meghatározható hogy a vizsgált vállalatok átlagosan a 

legnagyobb mértékben a családias légkör, az irányító és hatékony vezetés, az alkalmazottak 

menedzselése területén a konformitás és kiszámíthatóság, egészét az eredmény- és 

célorientáltság, valamint stratégiájukat az állandóság és hatékonyság jellemzi. A magas 

szórási értékek alapján a válaszok nem tekinthetők homogénnek.  

Mivel vizsgálatomat két különböző ország vállalatai körében végeztem, fontosnak 

tartottam feltárni a felmerülő különbségeket és azonosságokat. Ennek érdekében külön 

megvizsgáltam a kultúrajegyeket ország szerinti bontásban. A rangsor súlyok szerinti 

eredményeit a következő ábra szemlélteti. 
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39. ábra: Quinn kultúrajegyei ország szerinti bontásban 

Forrás: Saját kutatás 

 Az ábrán Magyarország és Szlovákia a mintában szereplő vállalatainak válaszai 

láthatók. Különböző országok kultúraeleminek vizsgálatával számos kutató foglalkozik. 

Példaként Hofstede vizsgálatait említem, aki 6 kultúraelemet különböztet meg, Ezek a 

hatalmi távolság, individualizmus-kollektivizmus, férfiasság – nőiesség, bizonytalanság 

kerülése, jövőorientáció és az engedékenység-korlátozás. Szlovákia és Magyarország adatait 

vizsgálva a következő különbségek figyelhetők meg (Hofstede, 2016, online): 

- a hatalmi távolság Szlovákiában magasabb (100), mint Magyarországon (46), itt a 

beosztottak és a vezetők közötti távolság magas. Ezek alapján inkább autokrata vagy 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

C
sa

lá
d

ia
s 

lé
g

k
ö

r

D
in

a
m

ik
u

s 
v
e
rs

en
g

ő
 h

el
y

E
re

d
m

én
y
o

ri
en

tá
lt

F
o
r
m

á
li

s 
st

r
u

k
tú

ra
 é

s 
v

ez
et

és

T
á

m
o

g
a

tó
, 
ta

n
ít

ó
 j

el
le

g
ű

K
o

ck
á
z
a
to

t,
 v

er
se

n
g

és
t 

és
 i

n
n

o
v
á

ci
ó

t 
e
rő

sí
tő

E
re

d
m

én
y
o

ri
en

tá
lt

, 
a
g

re
ss

zí
v

Ir
á

n
y
ít

ó
, 

sz
e
rv

ez
ő

 é
s 

h
a

té
k

o
n

y

C
sa

p
a
tm

u
n

k
a
, 

k
o

n
sz

en
zu

s 
és

 r
é
sz

v
ét

el

Ö
n

á
ll

ó
sá

g
, 
k

o
ck

á
za

tv
á

ll
a
lá

s,
 i

n
n

o
v
á

ci
ó
,

sz
a

b
a
d

sz
e
ll

e
m

is
ég

, 
e
g
y

ed
is

ég

V
er

se
n

g
é
s,

 m
a
g

a
s 

e
lv

á
r
á
s 

és
 t

e
lj

e
sí

tm
én

y

M
u

n
k

a
b

iz
to

n
sá

g
, 
k

o
n

fo
r
m

it
á

s,
 k

is
zá

m
ít

h
a
tó

sá
g

,

á
ll

a
n

d
ó

 k
a

p
c
so

la
to

k

L
o

ja
li

tá
s,

 k
ö
lc

sö
n

ö
s 

b
iz

a
lo

m
, 

sz
er

v
ez

et
 i

rá
n

ti

el
k

ö
te

le
ze

tt
sé

g

E
lk

ö
te

le
z
et

ts
ég

 a
z 

in
n

o
v
á

ci
ó

 é
s 

fe
jl

es
zt

é
se

k
 i

r
á
n

t

E
re

d
m

én
y
- 

és
 c

él
o
ri

e
n

tá
lt

sá
g

F
o
r
m

á
li

s 
sz

a
b

á
ly

o
k

 é
s 

re
n

d
el

k
ez

é
se

k

S
ze

m
él

y
e
s 

fe
jl

ő
d

és
 t

á
m

o
g

a
tá

sa
, 
b

iz
a
lo

m
, 

n
y

it
o
tt

sá
g
,

ré
sz

v
ét

el

In
n

o
v

á
ci

ó
, 
ú

j 
fo

rr
á
so

k
 b

es
z
er

z
és

e 
és

 k
ih

ív
á
so

k

m
e
g
fo

g
a

lm
a

zá
sa

V
er

se
n

g
é
s 

és
 t

el
je

sí
tm

én
y
 o

r
ie

n
tá

lt
sá

g

Á
ll

a
n

d
ó
sá

g
, 

h
a
té

k
o

n
y

sá
g

, 
k

o
o
rd

in
á
c
ió

 é
s

p
ro

b
lé

m
a
m

en
te

s 
m

ű
k

ö
d

és

Vállalat jellemzők Szervezet vezetése Alkalmazottak

menedzselése

Szervezet egysége Szervezet stratégiája

Szlovákia Magyarország



 

132 

 

oligarchikus vezetés jellemzi a szervezeteket, az alkalmazottak elfogadják a vezetők 

hatalmi lehetőségeit,  

- Magyarországon (80) a szervezet tagjai inkább különálló egyénként tevékenykednek. 

Szlovákia estében az érték (52) a skála közepén helyezkedik el, tehát nem egyértelműen 

a csoport tagjaként munkálkodnak a dolgozók, de nem is individualisták, 

- mindkét vizsgált ország (Magyarország – 88, Szlovákia- 100) adatai alapján a férfias 

elemeket hordozzák magukban a szervezetek, mint a teljesítmény- és sikerorientáció, 

valamint a folytonos versengés. Domináns értéknek minősülnek a pénz és a karrierr.  

-  Szlovákia (51) estében alacsonyabb a bizonytalanság kerülésének értéke, mint 

Magyarországon (82). Ebből következtethető, hogy a magyarországi szervezetekben 

fontos szerepet játszanak az írásban rögzített szabályok és folyamatok, kicsi az 

alkalmazottak kockázatvállalása, illetve magas a konfliktuskerülés.  

- Szlovákia (77) és Magyarország (58) esetében is magasak a jövőorientáció értékei, tehát 

jellemző a múlt adataira való támaszkodás, a rövid távú gondolkodás, valamint a jelen 

problémákra való fókuszálás. A szlovákiai szervezeteket inkább jellemzi a takarékosság 

és a kitartó munkavégzés, 

- az adatok alapján Szlovákia (28) és Magyarország (31) is korlátozott kultúra jegyeit 

hordozza, ahol az alkalmazottak vágyai és ambíciói nem érvényesültek kellő mértékben 

és a normáknak való megfelelés nagyon fontos számukra. 

Hofstede alapján különbözőségek figyelhetők meg az általam vizsgált országok 

vállalataiban. A primer kutatás eredményei alapján Quinn kultúrajegyeiben az országok 

vizsgált vállalatait azonos értékek jellemzik. A vállalatokban családias légkör tapasztalható. 

Fő céljuk a jó eredmény elérése. A vezetés iránymutató, hatékony és eredményorientált 

tevékenységet folytat. Fontos számukra a munkabiztonság, konformitás és a 

kiszámíthatóság. Meghatározók a szervezetben az állandó kapcsolatok. A vállalatok 

stratégiájának középpontjában az állandóság, hatékony munkavégzés és a problémamentes 

működés áll. Megállapítható, hogy a mintában szereplő szervezetek mindkét ország 

jellemzőit hordozzák magukban. Ennek oka lehet, hogy a határmenti térségben 

tevékenykedő vállalatokra hatást gyakorolnak mindkét ország sajátosságai. Mivel a 

válaszadók közel azonos rangsort alakítottak ki a lehetséges kultúrajellemzők között, a 

továbbiakban a vizsgálatokat a két országra összesítve végzem el. 

 A kultúrajegyek vizsgálatát követően jól elkülönülő csoportok kialakítására 

törekedtem, amelyhez klaszterelmézést használtam. Az elemzés során a klaszterek 

számának meghatározásra a Ward-módszert használtam, mivel minden egyes változót 
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metrikus skálán mértem. A legkedvezőbb megoldásnak a négy klaszteres csoportosítás 

bizonyult. Majd a válaszadókat a nagy elemszámra való tekintettel a K-közép eljárással 

klaszterekbe csoportosítottam. A klaszterközéppontok alapján létrehozott klasztereket a 

következőképpen lehet jellemezni: 

1. klaszter – a klaszterbe tartozó szerveztek eredményorientáltak. Vezetésüket a hatékony 

irányítás és szervezés jellemzi, ami az innovációt, versengést és kockázatvállalást 

támogatja. Az alkalmazottak is eredmény-, illetve célorientáltak, előnyben részesítik a 

csapatmunkát. A vállalatok a kölcsönösen bizalomra épülő folyamatokkal és a dolgozók 

elkötelezettségével törekednek a folyamatok összekapcsolására. Szervezeti 

stratégiájukat a versengés és a teljesítmény-orientáltság jellemzi.  

2. klaszter – a csoportba tartozó válaszadók eredményorientáltak, jellemző szervezetükre 

a formális struktúra és vezetés. A vezetés támogatja ugyan az innovációt és versengést, 

azonban fontos számára az állandó irányítás és felügyelet a folyamatok felett. A 

munkabiztonság és kiszámíthatóság érdekében formális szabályokat és rendelkezéseket 

hoznak. A dolgozóknak magas teljesítménnyel szembeni elvárásoknak kell 

megfelelniük. A szervezeti stratégia középpontjában az állandóság, hatékonyság, 

koordináció és problémamentes működés áll. A vezetők támogatják a dolgozók 

személyes fejlődését. 

3. klaszter – jellemző vállalati vonása a családias légkör. A szervezeti vezetés egyrészt 

elvárja az alkalmazottaktól a kiszámíthatóságot és állandó kapcsolatok kialakítását, de 

támogató és tanító jellegű hozzáállást részesít előnyben. A feladat- és 

problémamegoldás csapatokban valósul meg, fontos a munkavállalók között a 

konszenzus és részvétel. A vállalatok támogatják a személyes fejlődést és kölcsönös 

bizalmon alapuló kapcsolatokat részesítenek előnyben. Elvárják alkalmazottjaiktól a 

magas teljesítményt. A folyamatok cél- és eredményorientáltak, a dolgozók lojálisak és 

elkötelezettek a vállalat céljai iránt. A szervezeti stratégia célja a problémamentes, 

hatékony működés, melyet a dolgozók támogatásával és a szervezet nyitottságával akar 

elérni.  

4. klaszter – elsőrendű céljaik között a jó eredmény szerepel, formális struktúrákban 

működnek, de vezetésüket hatékony irányítás jellemzi. A szervezetek vezetői a 

kockázatvállalást, innovációt és az erősítő versengést támogatják. Díjazzák az 

alkalmazottak önállóság és kockázatvállalását. Elvárják azonban tőlük a 

szabadszelleműséget, újdonságokra való nyitottságot és egyediséget. A folyamatok 
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célorientáltak, csapatmunkán és konszenzuson alapulnak. A munkavállalók nyitottak a 

kihívások és innovációk iránt. A szervezeti stratégia versengés- és teljesítményfókuszú.  

 A klaszterelemzés eredményei és a kialakult csoportok kultúraelemeinek jellemzői 

alapján a tudásmegosztást legnagyobb mértékben a 3-as és 4-es klaszterbe tartozó 

szervezetek támogatják. Ugyanis a 3-as klaszter válaszadói a támogató kultúra elemeit 

hordozzák, a 4-es klaszter szervezetei pedig az innováció-orientált kultúra sajátosságaihoz 

állnak a legközelebb.  Fontos azonban megjegyezni, hogy az 1-es és 2-es klaszterbe besorolt 

vállalatok is hozzájárulnak a tudásmegosztás hatékonyságának növeléséhez, akár a 

bizalomra épülő környezet, innovációra való nyitottság, a dolgozók személyes fejlődésének 

támogatásával, de a csoportos problémamegoldás előnybe részesítésével is.  

A következő táblázat a végső klaszterközéppontokat mutatja be.  

16. táblázat: a válaszadók végső klaszterközéppontjainak koordinátái a szervezeti kultúra elemei 

alapján 

Kultúraelemek 
Klaszterek 

1 2 3 4 

Eredményorientáltság 3 3 3 3 

A szervezetet egységét támogatja az eredmény- 

és célorientáltság 
3 3 3 3 

A szervezeti stratégia jellemzője a személyes 

fejlődés támogatása, bizalom, nyitottság, 

részvétel 

2 2 3 3 

Irányító, szervező és hatékony vezetés 3 3 3 3 

Formális struktúra és vezetés jellemző 1 3 2 3 

Alkalmazottak menedzselése önállóság, 

kockázatvállalás, innováció, szabadszelleműség, 

egyediség lapján 

2 2 3 3 

A szervezeti stratégia jellemzője a innováció, új 

források beszerzése és kihívások 

megfogalmazása 

2 2 2 3 

Kockázatot, innovációt és versengést erősítő 

vezetés 
3 3 2 3 

A szervezetet egységét támogatja az 

elkötelezettség az innováció és fejlesztések iránt 
2 2 2 3 

Alkalmazottak menedzselése csapatmunka, 

konszenzus és részvétel által 
3 2 3 3 

A szervezeti stratégia jellemzője a versengés és 

teljesítmény orientáltság 
3 3 2 3 

Eredményorientált, agresszív vezetés 2 2 2 2 
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Forrás: Saját kutatás 

 A mintaelemek klaszterekbe való megoszlását a következő ábra szemlélteti.  

 

40. ábra: A válaszadók klaszterekben való megoszlása a vállalati kultúra elemei alapján 

Forrás: Saját kutatás 

A következő lépésben megvizsgáltam, hogy a négy klaszter különbözik-e a 

tudásmegosztás jellemzőinek tekintetében. A tudásátadással kapcsolatban a válaszadóknak 

ötfokú Likert-skálán kellett megjelölniük a tudásmegosztással kapcsolatos álláspontjukat (1-

kevésbé jellemző, 5 – nagyon jellemző). A változók a Kolmogorov-Smirnov és Shapiro-Wilk 

próba alapján egyik esetben sem bizonyultak normál eloszlásúnak, de mivel ferde eloszlást 

mutattak és így nem voltak nagy hatással az F statisztikára megvalósíthatónak tekintettem 

az analízist. A varianciahomogenitást minden esetben a Levene-teszt által ellenőriztem. A 

22%

25%35%

18%

1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter

A szervezetet egységét támogatja a lojalitás, 

kölcsönös bizalom, szervezet iránti 

elkötelezettség 

3 1 3 2 

Alkalmazottak menedzselése versengés, magas 

elvárás és teljesítmény alapján 
2 3 2 2 

Alkalmazottak menedzselése munkabiztonság, 

konformitás, kiszámíthatóság, állandó 

kapcsolatok szerint 

2 3 3 2 

Dinamikus versengő hely 2 2 2 2 

Támogató, tanító jellegű vezetés 1 2 3 2 

A szervezeti stratégia jellemzője az állandóság, 

hatékonyság, koordináció és problémamentes 

működés 

3 3 3 2 

A szervezetet egységét támogatja a formális 

szabályok és rendelkezések 
2 3 2 2 

Családias légkör 3 2 4 1 
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kapcsolat elemzésére tehát variancia-elemzést végeztem, melynek eredményét a következő 

táblázat foglalja össze. 

17. táblázat: A kulturális klaszterek tudásmegosztó jellemzőinek variancia-elemzése 

Szervezetek tudásmegosztással 

kapcsolatos sajátosságai 

Levene-teszt ANOVA 

Levene 

statisztika 

Szig. F próba Szig. 

A szervezet stratégiájában fontos 

szerepe van a tudás megosztásának 

0,616 ,605 6,293 ,000 

A szervezetben aktív tudásátadás 

működik 

0,76 ,517 8,568 ,000 

A szervezet rendelkezik 

tudásmegosztást támogató 

eszközökkel 

2,101 ,099 4,820 ,003 

A szervezetben ösztönzik a 

tudásmegosztást 

2,723 ,074 7,789 7,789 

Szignifikancia p < 0,05 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a tudásmegosztás támogató stratégia, az aktív 

tudásátadást, a tudásmegosztást támogató eszközök alkalmazása, valamint a transzfer 

ösztönzését illetően szignifikáns különbségek vannak a különböző kultúraelemek alapján 

létrehozott klaszterek között.  

 A klaszterek tudásmegosztó viselkedési különbözőségét követően elemeztem, 

milyen képet alkotnak a klaszterek tudásmegosztással kapcsolatos jellemzői. A megjelenítés 

egyszerűsítése érdekében összevontam az öt fokozatú Likert-skála értékeit háromba: 

- a „nem és kevésbé jellemző” válaszok a „Nem” kategóriába, 

- a „semleges” értékeket a „Közömbös” kategóriába soroltam, 

- a „inkább és a nagyon jellemző” válaszokat pedig az „Igen” kategóriába összesítetten.  

Ezek alapján kereszttábla-elemzést végeztem, melynek eredményei az alábbi táblázatban 

láthatók.  
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18. táblázat: A tudásmegosztás jellemzői a kultúraklaszterek tekintetében 

Tudásmegosztás Klaszter Nem Közömbös Igen 
Khi-

négyzet 
Szig. 

Crammer

´V 

Stratégia része 

1. klaszter 24 42 72 

15,69 0,016 0,113 

17,39% 30,43% 52,17% 

2. klaszter 
30 42 84 

19,23% 26,92% 53,85% 

3. klaszter 
27 39 153 

12,33% 17,81% 69,86% 

4. klaszter 
18 27 60 

17,14% 25,71% 57,14% 

Aktív 

tudásátadás 

1. klaszter 
33 39 66 

38,22 0 0,175 

23,91% 28,26% 47,83% 

2. klaszter 
12 69 75 

7,69% 44,23% 48,08% 

3. klaszter 
24 51 147 

10,81% 22,97% 66,22% 

4.klaszter 
18 33 54 

17,14% 31,43% 51,43% 

Tudásmegosztás

t támogató 

eszközök 

1. klaszter 
78 27 33 

12,749 0,047 0,102 

56,52% 19,57% 23,91% 

2. klaszter 
69 42 45 

44,23% 26,92% 28,85% 

3. klaszter 
87 60 75 

39,19% 27,03% 33,78% 

4. klaszter 
39 27 36 

38,24% 26,47% 35,29% 

Tudásmegosztás 

ösztönzése 

 

1. klaszter 
45 45 48 

28,67 0 0,152 

32,61% 32,61% 34,78% 

2. klaszter 
42 54 39 

26,92% 34,62% 25,00% 

3. klaszter 
45 48 129 

20,27% 21,62% 58,11% 

4. klaszter 
36 30 60 

34,29% 28,57% 57,14% 
Forrás: saját kutatás 

 Az eredmények alapján megállapítható, hogy a tudásmegosztással kapcsolatos 

szervezeti jellemzők és Quinn kultúraelemei alapján létrehozott klaszterek között 

szignifikáns pozitív, de gyenge erősségű kapcsolat van. A kereszttáblás-elemzés alapján 

kapott eredmények is azt támasztják alá, hogy a tudásátadást leginkább a 3-as és 4-es 

klaszterbe besorolt vállalatok esetén támogatott.  

Összességében tehát azokban a vállalati kultúrákban a leghatékonyabb a 

tudásmegosztás, valamint a tudás menedzselése, ahol a Quinn-féle támogató vagy 

innováció-orientált kultúraelemek nagy arányban kimutathatók. A szemléltetett eredmények 

alapján a hipotézist elfogadom. Azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, 

hogy a többi klaszterbe sorolt vállalatok kis arányban, de hordozzák már a tudásátadás 

hatékonyságát növelő kultúra tényezőit.  
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6.3 Tudásmegosztást támogató szervezeti struktúra 

Hipotézis 4: A tudásprojektek megvalósításának esélye nő, ha a szervezetek projekttípusú 

szervezeti struktúra tényezőivel rendelkeznek 

 Dolgozatom elméleti részében összefoglaltam a szervezeti struktúrák és a 

tudásmegosztás kapcsolatának sajátosságait. Rávilágítottam a hagyományos és a dinamikus 

struktúrák tudással kapcsolatos sajátosságaira is. Mivel a tudásprojektek is a projektek 

sajátosságait és komplexitását hordozzák magukban, ezért feltételezem, hogy a 

tudásprojektek gyakorisága kapcsolatban áll a szervezeti struktúra jellemzőivel. Ennek 

érdekében a kérdőívben állításokat fogalmaztam meg a szervezetek struktúráját illetően, 

amelyre ötfokozatú Likert-skálán (1-es kevésbé jellemző, 5 – nagyon jellemző) jelölhették 

meg álláspontjukat. Az állítások között a projekttípusú szervezeti struktúra sajátosságait 

sorakoztattam fel. A kiugró értékek kizárását követően a kérdésre kapott válaszok átlagát és 

szórását a következő táblázat szemlélteti. 

19. táblázat: Projektorientált szervezeti struktúra jellemzőinek megítélése 

Jellemző N Átlag Szórás 

A megvalósítás időtartamának/határidejének betartása fontos 401 4,31 ,816 

A döntések meghozatala gyors lefolyású 401 4,00 ,911 

A szervezeti struktúrában gyors az információáramlás 401 3,82 ,931 

A vezetőség és a dolgozók között szoros kapcsolat áll fenn 401 3,80 ,915 

A munkafolyamatok során a tervezésen van a hangsúly 401 3,80 ,993 

A megvalósítás folyamatát csapatmunka jellemzi 401 3,79 ,931 

A szervezet a környezeti változásokra gyorsan reagál 401 3,72 ,911 

A szervezetben támogatják az önálló döntéseket 401 3,59 ,947 

A folyamatok során támogatott az együttműködés 401 3,48 ,837 

A szervezetben dominánsak az informális kapcsolatok 401 3,42 ,894 

A végső döntést csoportosan hozza meg a szervezet 401 3,13 1,250 

A szervezeti struktúra követi a kitűzött célokat 398 3,09 1,250 

Fontos a szakmai objektivitás 401 3,09 1,107 

A szervezeti egységek egymást segítő struktúrákat alkotnak 401 2,60 ,970 

A szervezet mérete és összetétele a megvalósítás folyamatában 

változik 
401 2,58 1,195 

A folyamatok megvalósítását több aláírással igazolt engedély 

előzi meg 
398 2,50 1,331 

A projektek megvalósítására külön szervezeti egységet hoznak 

létre a vállalatban 
401 2,25 1,233 

A szervezet struktúrája gyakran többdimenziós 401 1,49 ,722 
Forrás: Saját kutatás  

Az átalagok alapján elmondható, hogy a projektszervezettel kapcsolatos jellemzők közül a 

mintában szereplő vállalatokat átlagosan a legnagyobb mértékben a megvalósítás 
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időtartamának, illetve a határidejének betartása, a döntések meghozatalának gyors lefolyása, 

a gyors információáramlás, tervezésre való összpontosítás, valamint a beosztottak és vezetők 

közötti kapcsolat jellemzi. Átlagban a szervezetekre nem jellemző a többdimenziós 

struktúra, a túlzott szervezeti bürokrácia, de a struktúra bővítése sem.  

 A hipotézis mélyrehatóbb és pontosabb vizsgálata érdekében a változók számának 

csökkentése mellett döntöttem, tehát faktoranalízist végeztem. A faktoranalízis elvégzése 

előtt ellenőriztem az adatok feltételeknek való megfelelését. A metrikus változóknak való 

elvárásnak eleget téve, valamint a magasabb elemszámnak is, megfelelt a minta a 

vizsgálathoz. A korrelációs mátrix alapján egy változó „A folyamatok megvalósítását több 

aláírással igazolt engedély előzi meg” esetén volt alacsony szignifikancia szintje, de a 

vizsgálat teljessége érdekében nem zártam ki a vizsgálatból. Az anti-image mátrix 

kovarianciái esetén fontos kritérium, hogy a főátlón kívüli elemek nem több mint 

egynegyede lehet 0,09-nél nagyobb. A mi tényezőink esetén ez alacsonyabb, az értékek 

17,22%-a. Az Anti-image korrelációs mátrix MSA értéke feltételezi a minimális 0,5-ös 

értéket, aminek az adataink eleget tettek, mivel 0,68-0,814 között voltak. A Barlett-teszt 

alapján (hozzávetőleg khi-négyzet: 2053,083, df: 153, szignifikancia: 0,000) megállapítható, 

hogy a változók között korreláció van. A KMO kritérium értékének alapján (0,701) 

megfelelőek a változók a faktorelemzéshez.  

 A faktorok számának meghatározásához több kritériumot is használtam. A priori 

kritériumtesztet nem alkalmaztam, mivel a főkomponensek számát nem egy elmélet alapján 

határoztam meg. A tesztelések alatt kapott ajánlott faktorszámok a következők: 

- Kaiser kritérium – azon faktorok értéke alapján, melynek saját értéke minimum egy – 6 

db, 

- Varianciahányad – módszer – annak érdekében, hogy vizsgálatom megfeleljen a 

minimális 60 %-os varianciahányad-kritériumnak legalább 5-6 db faktort kellene 

létrehozni, 

- Scree-teszt – a könyvvizsgálat Scree plot ábrája alapján 6-7 db, 

- Maximum – likelihood – Goodness-of-fit tesztjének megfelelően 8 db.  

 A faktorelemzést elvégeztem 6, 7 és 8 faktor esetén is. A faktorok rotálása után a 

megfelelő értelmezések alkalmazhatósága érdekében a 6 faktoros lehetőség mellett 

döntöttem. A magyarázott varianciahányad 65,134% lett. A faktorok rotációját ortogonális 

forgatási módszerrel, a varimax módszerrel végeztem. A faktorok értelmezésénél 

hüvelykszabálynak számít, hogy a végső kummunalitás értékének magasabbnak kell lennie 

mint 0,25 (Sajtos-Mitev, 2007). Azonban én azon kutatók meggyőződésével azonosulok, 
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akik szerint a 0,5-ös érték alatti változókat nem tartják kellő magyarázó értékűeknek. A rotált 

faktorsúly-mátrixot a következő táblázat szemlélteti.  

 

20. táblázat: Rotált faktorsúly mátrix a projekt típusú szervezeti struktúra jellemzői esetén 

Állítások 
Komponens 

1 2 3 4 5 6 

A megvalósítás folyamatát csapatmunka 

jellemzi 
,816 ,197 ,083 ,046 ,111 ,024 

A szervezeti struktúrában gyors az 

információáramlás 
,783 ,075 ,209 ,082 ,307 ,030 

A megvalósítás 

időtartamának/határidejének betartása 

fontos 

,702 -,198 -,071 ,058 -,086 -,178 

A szervezet a környezeti változásokra 

gyorsan reagál 
,512 -,410 -,051 ,409 ,207 ,113 

A szervezet mérete és összetétele 

a megvalósítás folyamatában változik 
,102 ,820 -,086 -,008 ,081 -,004 

A projektek megvalósítására külön 

szervezeti egységet hoznak létre 

a vállalatban 

-,027 ,635 ,310 ,240 -,049 ,120 

A folyamatok megvalósítását több 

aláírással igazolt engedély előzi meg 
,064 ,602 ,074 ,435 -,198 ,143 

A döntések meghozatala gyors lefolyású ,311 ,510 ,110 ,076 ,318 ,070 

A végső döntést csoportosan hozza meg a 

szervezet 
,067 ,052 ,909 ,036 ,012 ,006 

A szervezeti struktúra követi a kitűzött 

célokat 
-,009 -,021 ,856 -,066 -,067 -,032 

A szervezetben támogatják az önálló 

döntéseket 
,287 -,073 ,432 -,045 ,426 ,005 

Fontos a szakmai objektivitás -,041 ,093 -,056 ,788 -,149 -,072 

A munkafolyamatok során a tervezésen 

van a hangsúly 
,183 ,185 ,146 ,726 ,054 ,066 

A folyamatok során támogatott az 

együttműködés 
,153 -,228 ,067 ,544 ,453 -,007 

A szervezetben dominánsak az informális 

kapcsolatok 
,016 ,002 -,049 -,139 ,776 ,114 

A vezetőség és a dolgozók között szoros 

kapcsolat áll fenn 
,176 -,127 ,146 ,122 ,752 -,214 

A szervezeti egységek egymást segítő 

struktúrákat alkotnak 
-,038 -,076 ,067 ,092 ,050 ,883 

A szervezet struktúrája gyakran 

többdimenziós 
-,041 ,440 -,041 -,127 -,143 ,596 

 Forrás: Saját kutatás 

A táblázatból látható, hogy egy változó „A szervezetben támogatják az önálló döntéseket”, 

nem került be, mivel faktorsúlya nem érte el a minimális 0,5-ös értéket. A létrejött faktorok 
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a projekttípusú szervezetek jellemzőit csoportosítják, melyeket a következőképpen 

neveztem meg: 

1. Faktor: Rugalmasság - az első faktort a csoportmunkán alapuló együttműködés, az 

információáramlás gyorsasága, valamint a határidők betartása alkotja. Fontos része a 

komponensnek a rugalmasság, vagyis a változásokra való gyors reagálás.  

2. Faktor: Szervezeti alkalmazkodóképesség - a második faktorban a szervezeti 

struktúra átalakulásával, egységeinek átrendeződésével, folyamatok 

szabályozottságával, valamint a döntéshozatal gyorsaságával kapcsolatos jellemzők 

tartoznak.  

3. Faktor: Döntéshozatal - a komponens elemei a célorientáltság és a csoportos 

döntéshozatal. 

4. Faktor: Megvalósítás - a faktor fontos része a szakmai objektivitás, a folyamatos és 

pontos tervezés, és a folyamatok megvalósítása során az együttműködés. 

5. Faktor: Kultúraelemek - a komponens az emberi kapcsolatok jellemzőit foglalja 

magába.  

6. Faktor: Munkamorál - a szervezeti egységek jellegével és kölcsönös kapcsolatával 

leírható elemek.  

Az összesített változók által továbbiakban megvizsgáltam, hogy van-e kapcsolat a 

tudásprojektek megvalósítása és a kialakított projekttípusú szervezeti jellemzők faktorai 

között. A metrikus változókat a tudásprojektek megvalósításával kapcsolatos kérdés 

válaszaival kapcsoltam össze. Először megvizsgáltam, hogy a válaszadók között milyen a 

tudásprojektek megvalósításának megoszlása. 

 

41. ábra: A tudásprojektek megvalósításának megoszlása a válaszadók között 

Forrás: saját kutatás 

62%

38%

Igen Nem



 

142 

 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a megkérdezett vállatok 62 %-a valósít meg 

tudásprojekteket. A továbbiakban logisztikus regresszió használatával vizsgáltam, hogy van-

e kapcsolat a tudásprojektek kivitelezésének hajlandósága és a projektszervezet faktorai 

között. 

 

A vizsgálat függő változója: Megvalósít az Önök szervezete tudásmegosztást  

 támogató projektet? 

Független változó:   A projektszervezetek jellemzői alapján kialakított  

  faktorok. 

Az elemzés részeredményeit, tehát az összes változó együttes hatását a következő táblázat 

foglalja össze.  

21. táblázat: A logisztikus regresszió elemzésének eredménye 

Forrás: Saját kutatás 

A modell szignifikánsnak tekinthető, mivel a khi-négyzet próba értéke mind a hat változó 

esetén szignifikáns volt (khi-négyzet: 38,164, df: 6, szignifikanica: 0,000). A hat független 

változó kombinációja a Nagelkerke R négyzet alapján 12,6 %-át magyarázza a függő 

változónak.  

 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az alkalmazkodóképesség, 

döntéshozatal és kultúraelem faktorok hatása nem szignifikáns (p > 0,05). Azonban a 

rugalmasság, megvalósítás és munkamorál komponensek szignifikánsak (p < 0,05). Ebből 

következik: 

- ha a szervezeti rugalmassággal kapcsolatos elemek jelenlétét a szervezetekben emeljük, 

1,8 %-al magasabb lesz a valószínűsége, hogy a szervezetek valósítanak meg 

tudásprojekteket, 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)  

Rugalmasság ,018 ,109 ,027 1 ,000 1,018 

Alkalmazkodóképesség ,358 ,111 10,304 1 ,504 ,699 

Döntéshozatal ,512 ,113 20,677 1 ,871 ,600 

Megvalósítás ,073 ,109 ,446 1 ,001 1,075 

Kultúraelemek ,016 ,109 ,022 1 ,883 ,782 

Munkamorál ,245 ,110 4,979 1 ,026 1,016 

Konstans ,586 ,111 27,995 1 ,000 ,556 
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- ha a megvalósítás faktorba összevont projektszervezeti jellemzők szervezetben való 

meglétét növeljük, 7,5 %-al magasabb lesz a valószínűsége, hogy a szervezetek 

valósítanak meg tudásprojekteket, 

- ha a munkamorállal kapcsolatos elemek jelenlétét a szervezetekben emeljük, 1,6 %-al 

magasabb lesz a valószínűsége, hogy a szervezetek valósítanak meg tudásprojekteket. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a projektszervezeti sajátosságok csak néhány 

esetben járulnak hozzá a tudásprojektek megvalósításának gyakoriságához. Mivel a 

hipotézisben az összes projektszervezeti jellemzőt a projekt kivitelezési alapfeltételének 

tekintettem, a hipotézist elutasítom.  

6.4 A tudásmegosztást támogató vezetési stílus 

Hipotézis 5: A tudásátadás inkább demokratikus vezetési stílus mellett valósul meg, mely 

jellemzőire befolyással van a tudásprojektek megvalósításának gyakorlata 

 Értekezésemben a kutatási modell vezetési stílusát leíró dimenziójában a 

tudásmegosztást támogató vezetési stílusjegyek vizsgálatával is foglalkozom. 

Feltételezésem szerint a tudásátadás olyan szervezetekben a leghatékonyabb, amely nem 

kötött rendszerekben működik, hanem a vezető személy együttműködési készségeire épül. 

Vizsgálatomban demokratikus vezetésnek azt a vezetési stílust tekintem, melynek során az 

alkalmazottak azonosulnak a stratégiai célokkal, a dolgozók kreativitás és alkotóképessége 

nő, a kommunikáció hatékony, az információ- és tudásáramlás támogatott.  

 A demokratikus vezetéssel kapcsolatban a kérdőívben állításokat fogalmaztam meg, 

melyekre a válaszadóknak 5 fokozatú Likert-skálán kellett bejelölniük a vezetési stílussal 

kapcsolatos saját szervezeti sajátosságokat (1-es kevésbé jellemző, 5-ös nagyon jellemző). 

A válaszok átlagát és szórását a következő táblázat tartalmazza.  

22. táblázat: A demokratikus vezetési stílus jellemzői 

Állítások N Átlag Szórás 

Az alkalmazottak teljesítik a vezető elvárásait 594 4,50 ,628 

Az alkalmazottak azonosulnak a stratégiai célokkal 594 4,43 ,686 

A célok pontosan meghatározottak 594 4,29 ,716 

Nyitott légkör 594 4,24 ,758 

A kollégák megbíznak egymásban 594 4,23 ,741 

A vezetőség támogatja és bátorítja az 

alkalmazottakat céljaik elérésben 
594 4,01 ,944 

Szoros, bizalmon alapuló emberi kapcsolatok a 

jellemzők 
594 4,00 ,744 



 

144 

 

Gyakoriak a spontán együttműködések 594 3,97 ,910 

A folyamatokat csapatmunka jellemzi 594 3,92 ,988 

A tanulás elfogadott az alkalmazottak között 594 3,76 ,971 

Az alkalmazottak tudáscserére motiváltak 594 3,62 ,933 

A felsővezetés támogatja az alulról jövő 

kezdeményezést 
594 3,59 ,880 

A munkakörök változóak 594 3,37 ,909 

Hierarchikus viszonyrendszer nem jellemző 594 3,29 ,822 

A beosztottak nagyfokú döntési önállósággal 

rendelkeznek 
594 2,36 1,024 

Konfliktusmegoldó vezetés 594 1,64 ,675 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat értékei alapján megállapítható, hogy a megkérdezett szervezetek vezetési 

stílusára átlagban legnagyobb mértékben a dolgozók vezetői elvárásoknak való megfelelés, 

az alkalmazottak elkötelezettsége a folyamatok és stratégia célok iránt, a nyitott légkörrel 

működő vállalat, valamint a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatok jellemzők. A 

válaszadók vezetési stílusa kevésbé leírható konfliktusmegoldó vezetéssel és magas egyéni 

döntésfokkal. A szórások érétke alapján látható, hogy nem minden esetben vélekednek az 

átlaghoz viszonyítva azonosan a válaszadók.  

A demokratikus vezetés elemeinek országok szerinti átlagát is megvizsgáltam, hogy 

feltárjam az esetlegesen jelen lévő különbségeket. Az adatokat a következő ábra szemlélteti. 

 

42. ábra: A demokratikus vezetési stílus jellemzői országok szerinti bontásban 

Forrás: saját kutatás 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Konfliktusmegoldó vezetés

Az alkalmazottak tudáscserére motiváltak

Hierarchikus viszonyrendszer a nem jellemző

A munkakörök változóak

A beosztottak nagyfokú döntési önállósággal rendelkeznek

A felső vezetés támogatja az alulról jövő kezdeményezést

A tanulás elfogadott az alkalmazottak között

Szoros, bizalmon alapuló emberi kapcsolatok a jellemzők

A folyamatokat csapatmunka jellemzi

Gyakoriak a spontán együttműködések

A vezetőség támogatja és bátorítja az alkalmazottakat céljaik…

A kollégák megbíznak egymásban

Nyitott légkör

A célok pontosan meghatározottak

Az alkalmazottak teljesítik a vezető elvárásait

Az alkalmazottak azonosulnak a stratégiai célokkal

Szlovákia Magyarország
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Az ábra alapján megállapítható, hogy a szomszédos országok mintában szereplő 

vállalatait ugyan azon demokratikus vezetéssel kapcsolatos sajátosságok jellemzik. 

Különbség csak az első két elem sorrendjében fedezhető fel. Míg Szlovákiában a válaszadók 

szervezeteiben átlagosan azonos mértékben azonosulnak az alkalmazottak a vállalat 

céljaival és teljesítik a vezető elvárásait, Magyarországon elsősorban a munkavállalók a 

vezetők elvárásainak tesznek eleget. 

 További lépésként a demokratikus vezetési stílus elemeit főkomponens-elemzéssel 

egy faktorba csoportosítottam. A vizsgálat kivitelezéséhez szükséges alkalmassági tesztek 

eredményei alapján a változók között a korrelációk szignifikánsak (p < 0,01). Az anti-image 

kovarancia-mátrix alapján a  főátlón kívüli elemek 14,2%-a nagyobb mint 0,09, ami eleget 

tesz a hüvelykszabálynak. Az anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA (Measures of 

Sampling Adequacy) értéke 0,674 és 0,858 közötti. A Barlett-teszt eredményei alapján a 

változók szignifikancia szintje kisebb 0,05-nél (hozzávetőleges χ2 =1406,033; df= 120; 

p=0,000). Változóink a Kaiser – Meyer-Olkin kritériumnak is eleget tesznek, mivel a KMO 

értéke 0,766, ami megfelelő képpen elemezhetőnek mondható. Összességében tehát minden 

alkalmassági vizsgálat kritériumrendszerének eleget téve megállapítható, hogy a változók 

alkalmasak a főkomponens-elemzésre.  

  A főkomponens- elemezés eredményeként kapott „Demokratikus vezetési stílus 

faktor” kummunalitásait és faktorsúlyait a következő táblázat szemlélteti.  

23. táblázat: Demokratikus vezetés komponensének faktorsúlyai 

Vezetési stílus jellemzők Kummunalitás Faktorsúly 

Gyakoriak a spontán együttműködések ,500 ,707 

A kollégák megbíznak egymásban ,489 ,699 

Az alkalmazottak azonosulnak a stratégiai célokkal ,476 ,690 

Nyitott légkör ,406 ,637 

Szoros, bizalmon alapuló emberi kapcsolatok a 

jellemzők 
,363 ,603 

A beosztottak nagyfokú döntési önállósággal 

rendelkeznek 
,349 ,591 

A folyamatokat csapatmunka jellemzi ,332 ,576 

A tanulás elfogadott az alkalmazottak között ,327 ,572 

Az alkalmazottak tudáscserére motiváltak ,303 ,551 

A célok pontosan meghatározottak ,281 ,530 

A vezetőség támogatja és bátorítja az 

alkalmazottakat céljaik elérésben 
,274 ,524 
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A felsővezetés támogatja az alulról jövő 

kezdeményezést 
,258 ,508 

Hierarchikus viszonyrendszer nem jellemző ,035 ,186 

A munkakörök változóak ,016 ,126 

Az alkalmazottak teljesítik a vezető elvárásait  ,030 -,173 

Konfliktusmegoldó vezetés ,140 -,374 

 Forrás: Saját kutatás 

A tudásmegosztást támogató „demokratikus vezetési stílus” komponenst kevésbé 

magyarázzák a hierarchikus viszonyrendszer jellemzői, a munkakörök változásának 

gyakorlata, az alkalmazottak vezetői elvárásoknak való megfelelése, valamint a 

konfliktusmegoldó vezetői sajátosságok sem. A legnagyobb faktorsúllyal a 

főkomponensben a spontán együttműködések, kölcsönös bizalom, valamint a dolgozók 

stratégiai célokkal való azonosulása rendelkezik. Ezt követően megvizsgáltam, hogy a 

demokratikus vezetési faktor függ-e a tudásprojektek kivitelezésének gyakorlatától. Az egy 

szempontú variancia-elemzés szóráshomogenitás feltétele teljesült, mivel a Levene-teszt 

eredménye 3,677, szignifikanciája pedig 0,56. Az F-próba értéke 8,258, szignifikancia 

szintje pedig 0,004 (p < 0,05). Ezt azt jelenti, hogy a tudásprojektek kivitelezésének 

gyakorlata különböző képpen hat a vezetési stílus elemeit összegző komponensre. 

 A demokratikus vezetési stílus főkomponensben 0,551 faktorsúllyal szerepel a 

tudásmegosztás ösztönzése a vezetők által. Mivel az érték 0,5 feletti, ezért ez a változó is 

rendelkezik magyarázó értékkel. A tudásátadás motivációjára a vezetőknek több motivációs 

eszköz áll a rendelkezésükre. A tudástranszfer-ösztönzés vezetési stílusban való szerepének 

bizonyítását követően megvizsgáltam a motiváló eszközök mintában szereplő szlovák-

magyar határtérség vállalatainak gyakorlatát. A válaszadóknak a felsorolt eszközök közül 

kellett kiválasztaniuk a szervezetükben alkalmazott opciót, miközben egyszerre több választ 

is meg lehetett jelölni. A következő ábra a tudásmegosztás ösztönzésére használt eszközök 

eloszlását mutatja a mintában szereplő vállalatok motivációs gyakorlatának tükrében. 
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43. ábra: A tudásmegosztást ösztönző intézkedések eloszlása 

Forrás: Saját kutatás 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek körében a legnagyobb gyakorisággal 

az anyagi jellegű motivációs eszközöket részesítik előnyben (béremelés, jutalmazás). Ezt 

követően pedig a döntéshozatalban való részvétel, kompetenciák kiterjesztése és kihívást 

jelentő feladatok következnek. A vállalatok tudásátadást motiváló gyakorlatára kevésbé 

jellemző a cafetéria támogatása és a vállalati díjak elnyerésének lehetősége.  

 A hipotézis bizonyítása során a mintában szereplő szervezetek válaszai alapján 

összesítettem a demokratikus vezetési stílus szervezeti jellemzőit egy főkomponensbe. Ezt 

követően megvizsgáltam, hogy a faktorra hatást gyakorol-e a tudásprojektek megvalósítása. 

A vizsgálati eredmények alapján meghatározható, hogy más azon szervezetek demokratikus 

vezetési stílusát összegző faktora, amelyek megvalósítanak tudásprojekteket, mint amelyek 

nem. Ennek alapján elmondható, hogy a tudásmegosztást támogató tudásmenedzsment 

eszköz befolyásolja a vezetési stílus jellemzőit, tehát a hipotézist elfogadom. 

6.5 Tanulószervezet sajátosságai 

Hipotézis 6: A tanuló szervezettel szemben támasztott követelményeket befolyásolja a 

tudásprojektek kivitelezése 

 A tanuló szervezet modelljei közül kutatásaimban Garvin (2008) elméletének 

elemeiből indulok ki. Megközelítése szerint a tanuló szervezet jegyeit hordozó vállalatok 

képesek az új tudás és ismeretek alapján leginkább azonosulni és bevezetni az új magatartási 

formákat. Modelljében a tanuló szervezet építőköveit három nagy csoportba sorolja: 

támogató tanulási környezet, konkrét tanulási folyamatok és a tanulást támogató vezetés.  
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 Értekezésemben megvizsgálom, hogy a tanuló szervezet építőkövei milyen arányban 

találhatóak meg a tudásprojekteket megvalósító és jelenleg még nem kivitelező 

szervezetekben. Az alapelemeket Garvin megközelítése alapján három csoportba soroltam. 

Mindegyik csoportban válasz alcsoportok által vizsgáltam a tanuló szervezet alapköveinek 

gyakorlatát. A vizsgált elemek a következőek voltak: 

1. Támogató tanulási környezet: pszichológiai biztonság, különbségek megbecsülése, 

gondolkodási idő, 

2. Konkrét tanulási folyamatok: kísérletezés, információgyűjtés, elemzés, oktatás és 

képzés, információátadás, 

3. Tanulást megerősítő vezetés: vezetési tulajdonságok.  

A kutatásban résztvevő szervezeteknek ötfokozatú Likert-skálán volt lehetőségük bejelölni 

a tanuló szervezettel szemben támasztott elvárások szervezetükre jellemző gyakorlatát (1-es 

kevésbé, 5-ös nagyon jellemző). A válaszok átlagát és szórását a következő táblázat 

összesíti. 

24. táblázat: A tanú szervezet alapköveinek vállalati gyakorlata a válaszadók körében 

Csoportváltozók Állítások N Átlag Szórás 

Pszichológia 

biztonság 

Az alkalmazottak szabadon 

kinyilváníthatják véleményüket 
540 3,91 ,871 

A hibákat gyakran számon kérik az 

alkalmazottakon 
540 3,41 ,878 

A dolgozók nyitottan beszélnek a szervezet 

működéséről 
540 3,35 ,978 

Az előléptetés miatt az alkalmazottak 

elhallgatják az információkat 
540 2,30 1,091 

Különbség 

elismerése 

A véleménykülönbségek nem veszélyeztetik 

a munkafolyamatokat 
540 3,50 ,989 

Gondolkodási idő 

A szervezet támogatja az új ötleteket 540 4,00 ,937 

A munkatempó túl gyors 540 3,31 ,918 

A szervezetben nincs idő a visszacsatolásra 540 2,55 ,949 

Kíséreltetés A szervezet nyitott az innovációra 540 3,89 ,896 

Információgyűjtés 

A szervezet rendszeresen gyűjt 

információkat a külső környezetéről 
540 3,91 ,841 

A szervezet összehasonlítja teljesítményét 

versenytársaiéval 
540 3,85 ,809 

Elemzés 
A szervezetben problémák elemzésénél 

figyelembe veszik az építő konfliktusokat 
540 3,68 ,820 

Oktatás és képzés 

Az új alkalmazottak megfelelő képzésben 

részesülnek 
540 4,00 ,977 

A tapasztalt munkatársak szükség esetén 

képzésen vesznek rész 
540 3,81 ,898 
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Információátadás 
A szervezet tanulási céllal különböző 

fórumokat rendez 
540 3,30 1,044 

Megerősítő 

vezetés 

Konfliktusok során a vezetők ösztönzik az 

alkalmazottak véleménynyilvánítását 
540 3,49 ,853 

A szervezet támogatja a visszacsatolást 540 3,54 ,838 

Elektronikus eszközök biztosítják a 

tudásátadás 
540 3,85 1,076 

Forrás: Saját kutatás  

 A táblázatban bemutatott eredmények arra engednek következtetni, hogy a tanuló 

szervezettel szemben támasztott követelmények közül átlagosan legnagyobb mértékben a 

pszichológiai biztonsággal, gondolkodási idővel, információgyűjtéssel, oktatással és 

képzéssel, valamint a megerősítő vezetés elemeivel jellemezhetők a szlovák-magyar 

határtérség megkérdezett vállalatai. Legkevésbé az információátadással kapcsolatos 

ismérvek, valamint a gondolkodási idő és pszichológiai biztonság részelemei találhatóak 

meg a válaszadók szervezeteiben. 

 Mivel dolgozatomban a tanuló szervezet hatékonyságát növelő tudásmenedzsment 

eszköznek tekintem a tudásprojekteket, megvizsgáltam, hogy a tudásprojektek kivitelezése 

és a tanuló szervezet sajátosságai között van-e kölcsönös kapcsolat. Tehát arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy a tanuló szervezet építőköveinek jellemzői függnek-e a 

tudásprojektek kivitelezésétől. A kapcsolat vizsgálatára variancia-elemzést végeztem. 

 A variancia-analízis elvégzéséhez több feltételnek kell eleget tenni. Első lépésként a 

függő változónak normál eloszlásúnak kell lennie. Ezt Kolmogorov-Smirnov és Shapiro-Wilk 

nonparametrikus próba által ellenőriztem. A változók nem bizonyultak minden esetben normál 

eloszlásúnak, de mivel közelítettek hozzá (az eloszlás ferde volt) az elemzés kivitelezhető volt.  

 Ezt követően az összes részváltozót bevontam a vizsgálatba, de mivel a 

szóráshomogenitás vizsgálata során néhány esetében a Levene-teszt szignifikáns volt, ezért 

ezeket ki kellett zárnom a vizsgálatból. A Levene-teszt szóráshomogenitás feltételének a 

következő változók tettek eleget: 

25. táblázat: A szóráshomogenitás feltételének eleget tevő tanuló szervezeti változók 

Tanuló 

szervezet 

alapköve 

Csoportváltozó Állítás 
Levene 

teszt 

Szig.  

(p< 0,05) 

Támogató 

tanulási 

környezet 

Pszichológia 

biztonság 

A hibákat gyakran számon 

kérik az alkalmazottakon 
1,848 ,175 

A dolgozók nyitottan 

beszélnek a szervezet 

működéséről 

1,576 ,211 
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Különbség 

elismerése 

A véleménykülönbségek nem 

veszélyeztetik 

a munkafolyamatokat 

,990 ,321 

Gondolkodási idő 
A szervezetben nincs idő 

a visszacsatolásra 
,903 ,343 

Konkrét 

tanulási 

folyamatok 

Kísérletezés 
A szervezet nyitott az 

innovációra 
,120 ,729 

Információgyűjtés 

A szervezet összehasonlítja 

teljesítményét 

versenytársaiéval 

,510 ,476 

Oktatás és képzés 
Az új alkalmazottak megfelelő 

képzésben részesülnek 
3,294 ,071 

Tanulást 

megerősítő 

vezetés 

Megerősítő 

vezetés 

Konfliktusok során a vezetők 

ösztönzik az alkalmazottak 

véleménynyilvánítását 

1,409 ,236 

Elektronikus eszközök 

biztosítják a tudásátadás 
3,346 ,069 

Forrás: Saját kutatás 

A tanuló szervezet sajátosságai és a tudásprojektek alkalmazása közötti kapcsolatot 

egy szempontú variancia-elemzéssel hajtottam végre, melyek eredményeit a következő 

táblázat tartalmazza.  

26. táblázat: A tudásprojektek megvalósítása és a tanuló szervezet alapelemeinek kapcsolata 

Tanuló 

szervezet 

alapköve 

Csoportváltozó Állítás 
F-

próba 

Szig.  

(p< 0,05) 

Támogató 

tanulási 

környezet 

Pszichológia 

biztonság 

A hibákat gyakran számon 

kérik az alkalmazottakon 
2,321 ,129 

A dolgozók nyitottan 

beszélnek a szervezet 

működéséről 

,096 ,757 

Különbség 

elismerése 

A véleménykülönbségek nem 

veszélyeztetik 

a munkafolyamatokat 

,768 ,382 

Gondolkodási idő 
A szervezetben nincs idő 

a visszacsatolásra 
1,761 ,186 

Konkrét 

tanulási 

folyamatok 

Kíséreltetés 
A szervezet nyitott az 

innovációra 
4,873 ,028 

Információgyűjtés 

A szervezet összehasonlítja 

teljesítményét 

versenytársaiéval 

3,979 ,047 

Oktatás és képzés 
Az új alkalmazottak megfelelő 

képzésben részesülnek 
,196 ,658 
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Tanulást 

megerősítő 

vezetés 

Megerősítő 

vezetés 

Konfliktusok során a vezetők 

ösztönzik az alkalmazottak 

véleménynyilvánítását 

,135 ,713 

Elektronikus eszközök 

biztosítják a tudásátadás 
,079 ,778 

 Forrás: Saját kutatás 

A táblázat eredményei alapján következtethető, hogy a támogató tanulási környezet 

és a tanulást megerősítő vezetés csoportváltozói és a tudásprojektek megvalósítása között 

nincs szignifikáns különbség. Ez azt jelenti, hogy az értékek között nincs érdemi különbség. 

Azonban a konkrét tanulási folyamat kísérletezéssel és információgyűjtéssel (sárgával jelölt 

terület) kapcsolatos csoportváltozóira más-más módon hat a tudásprojektek realizálása.  

 Összegzésként tehát megállapítható, hogy a tanuló szervezet alapelemei közül a 

konkrét tanulási folyamatok esetében a kísérletezéssel és információgyűjtéssel kapcsolatos 

szervezeti sajátosságok gyakorlatára hatással van a tudásprojektek megvalósítása. A többi 

Garvin-i alapelem esetén nem mutatható ki szignifikáns különbség a kategóriák között. 

Mivel néhány változó esetén a tudásprojektek megvalósítása hatással van a tanuló szervezet 

elvárásainak szervezeti gyakorlatára, a hipotézist elfogadom. 

6.6 Tudásmegosztást támogató tudásmenedzsment eszközök: tudásprojektek 

Hipotézis 7: A tudásprojektek célkitűzéseit befolyásolja a vállalat operatív működési 

területe, sikerességüket pedig a vállalat mérete 

 A tanuló szervezet és a tudás menedzselésének hatékony eszközeként a 

tudásprojekteket vizsgálom. Hipotézis-elemzésem első részében a tudásprojektek 

célkitűzéseinek szervezeti jellemzőit, majd a célok és a vállalat működési területe közötti 

kapcsolatot vizsgálom. Ezt követően a kutatom a sikerességi jellemzőket, majd 

főkomponens elemzés által egy tudásprojekt sikerességi indexet hozok létre. Későbbiekben 

pedig a mutató vállalati méret szerinti eloszlását is elemzem. 

 A projektcélok kapcsán Davenport és Prusak kutatásai alapján meghatározott célokat 

vettem vizsgálatom alapjául.  Kérdőívemben a válaszadóknak hat projektcélkitűzés közül 

lehetett választaniuk. Ötfokozatú Likert-skálán jelölhették be a kijelölt opciók szervezeti 

jellemvonásait (1-es kevésbé, 5-ös nagyon jellemző). A válaszok átlagát és szórását a 

következő táblázat mutatja. 
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27. táblázat: A tudásprojektek célkitűzések vállalati jellemzői 

Jellemző N Átlag Szórás 

A tudás eszközeinek menedzselése 582 3,85 1,055 

Tudáshoz, ismeretekhez való hozzáférés lehetőségeinek 

javítása 
582 3,81 1,098 

Új ismeretek megszerzésének támogatása képzésekkel, 

betanításokkal 
582 3,76 ,934 

Tudásmegosztó vállalatban a környezet sajátosságainak 

javítása 
582 3,72 ,968 

Tudást létrehozó adattárak kialakítása tudásmegosztás 

motiválása érdekében 
582 3,09 1,332 

Több jellemzős projektfolyamatok támogatása 582 2,63 1,327 

Forrás: Saját kutatás 

 A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vizsgált szervezetekben a 

tudásprojektek átlagosan legjellemzőbb célja a tudás különböző eszközeinek menedzselése, 

valamint a tudáshoz, ismeretekhez való hozzáférés lehetőségeinek javítása. Átlagosan 

legkevésbé jellemző a több jellemzős projektfolyamatok támogatása. A magas szórásértékek 

alapján azonban nem tekinthetőek egységesnek a válaszadók válaszai. 

 A célkitűzések jobb elemezhetősége érdekében a Likert-skála ötválasztós 

skálaváltozóit három kategóriára szűkítettem, ahol a „Kevésbé jellemző és nem jellemző” 

opció a „Nem” lehetőséggel került helyettesítésre, illetve a „Nagyon jellemző és jellemző” 

opciót az „Igen” jelöléssel lett ellátva. A „Közömbös” opció továbbra sem változott. A 

hipotézis vizsgálatát kereszttábla-elemzéssel végeztem, ahol azt vizsgáltam, hogy van-e 

összefüggés a vállalatok működési területe és a projekt célkitűzései között. Az elemzés 

lehetséges statisztikai megoldásai közül a Pearson-féle Chi-négyzet lehetőséget 

választottam. Az eredményeket a következő táblázat összegzi.  

28. táblázat: Chi-négyzet próba a tudásprojekt célok és a vállalati működési ágazatai között 

Tudásprojektek céljainak jellemzői és a vállalatok 

működési ágazata 
Érték df 

Szig. 

(2-oldali) 

Tudást létrehozó adattárak kialakítása 

tudásmegosztás motiválása érdekében 
79,456 26 ,000 

Tudáshoz, ismeretekhez való hozzáférés 

lehetőségeinek javítása 
84,784 26 ,000 

Tudásmegosztó vállalatban a környezet 

sajátosságainak javítása 
70,49 26 ,000 
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Új ismeretek megszerzésének támogatása 

képzésekkel, betanításokkal 
84,477 26 ,000 

A tudás eszközeinek menedzselése 76,32 26 ,000 

Több jellemzős projektfolyamatok támogatása 123,407 26 ,000 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a vizsgált összefüggések minden esetben erős 

szignifikáns kapcsolatot mutatnak (p = 0,01). Ebből következik, hogy a tudásprojektek célját 

nagy mértékben befolyásolja a gazdasági ágazat jellege, amelyben a szervezetek működnek. 

A kereszttábla-elemzés összegző eredményei a következő táblázatban olvashatóak.  

29. táblázat: A tudásprojektek célkitűzései és gazdasági ágazatok kapcsolata 

Ágazatok 

Tudásprojektek célkitűzései 

Adattárak 

kialakítása 

Tudáshoz 

való 

hozzáféré

s 

Környe- 

zeti 

sajátosságok 

javítása 

Képzések, 

betanításo

k 

Tudás

-

eszkö

z-ök 

Több-

jellemzős 

projekt- 

folyamat 

Kereskedelem 

Nem 72 30 24 27 24 93 

Közömbös 51 66 63 66 48 57 

Igen 81 108 117 111 132 54 

Mezőgaz- 

daság 

Nem 12 3 12 0 3 12 

Közömbös 6 6 3 12 9 6 

Igen 12 21 15 18 18 12 

Pénzügyi 

tanácsadás 

Nem 0 0 0 0 0 9 

Közömbös 3 0 0 0 0 0 

Igen 12 15 15 15 15 6 

Építőipar 

Nem 48 18 24 21 18 78 

Közömbös 42 27 36 42 45 30 

Igen 45 90 75 72 72 27 

Turizmus, 

vendéglátás 

Nem 6 3 3 9 6 12 

Közömbös 6 9 6 0 0 9 

Igen 15 15 18 18 21 6 

IT 

Nem 9 0 0 3 0 9 

Közömbös 3 3 9 12 12 15 

Igen 15 24 18 12 15 3 

Feldolgozóipa

r 

Nem 12 0 9 3 6 15 

Közömbös 0 9 6 3 6 9 

Igen 18 21 15 24 18 6 

Oktatás 

Nem 6 0 3 3 6 6 

Közömbös 3 3 3 3 0 0 

Igen 9 15 12 12 12 12 
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Áram-, gáz- és 

vízszolgáltatás 

Nem 3 3 3 3 3 3 

Közömbös 0 3 0 3 3 0 

Igen 3 0 3 0 0 3 

Logisztika, 

raktározás 

Nem 3 3 0 0 0 6 

Közömbös 12 9 6 3 9 6 

Igen 0 3 9 12 6 3 

Egészségügyi-, 

szociális 

ellátás 

Nem 3 0 0 0 0 0 

Közömbös 0 3 0 0 3 9 

Igen 6 6 9 9 6 0 

Telekommuni

káció 

Nem 0 0 0 0 0 0 

Közömbös 0 0 0 0 0 3 

Igen 3 3 3 3 3 0 

Ingatlanügy-

nökség 

Nem 0 0 0 0 0 0 

Közömbös 0 3 3 3 0 0 

Igen 3 0 0 0 3 3 

Egyéb 

Nem 48 30 30 27 24 75 

Közömbös 27 18 18 30 24 6 

Igen 33 60 60 51 60 27 

Forrás: Saját kutatás 

 Ágazatok szerinti bontásban a leggyakrabban a tudásprojektek célkitűzései a 

tudáshoz, illetve ismeretekhez való hozzáférés lehetőségének biztosítására, valamint a tudás 

eszközeinek megfelelő menedzselésére irányulnak.  Legkisebb gyakorisággal a több 

jellemzős projektfolyamatok támogatása a projektek célkitűzése.  

 Dolgozatom elméleti részében bemutatásra kerültek Davenport és Prusak 

tudásprojektekkel kapcsolatos szervezeti sikertényezői. A kérdőíves felmérés során a 

tudásprojektek sikerességi vállalati feltételeiként ezeket tüntettem fel. A bizonyításhoz 

először különböző méretű szervezetek szemszögéből vizsgáltam a tudásprojekt sikerességét 

feltételező elemeket. Ennek érdekében a kérdőívben állításokat fogalmaztam meg a 

sikertényezők gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, amelyre a válaszadóknak egy 

ötfokozatú Likert-skálán volt lehetőségük megjelölni válaszukat (1-es kevésbé jellemző, 5-

ös nagyon jellemző). A kiugró étékek kizárását követően a kérdésre kapott válaszok átlagát 

és szórását a következő táblázat szemlélteti. 
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30. táblázat: Tudásprojektek sikertényezőinek vállalati jellemzői 

Sikertényezők N Átlag Szórás 

Állandó kapcsolat a gazdasággal és 

értéknövekedéssel 
453 3,78 ,977 

Tudásmegosztást támogató felsővezetés 453 3,76 ,976 

Tudás- és információcsatornák 453 3,70 ,942 

Technikai és szervezeti infrastruktúra 453 3,69 ,909 

Folyamatorientáltság 453 3,66 ,893 

Egyértelmű jövőkép és nyelv 453 3,66 ,957 

Innovatív motivációs eszközök 453 3,61 ,943 

Valamilyen fokú tudásstruktúra 453 3,56 ,961 

Tudásorientált vállalati kultúra 453 3,54 1,054 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázatban szemléltetett értékek alapján megállapítható, hogy a tudásprojektek 

sikerességi feltételei közül a válaszadók átlagosan az összes felvázolt előfeltételt nagyon 

jellemzőnek jelölték. Ezek alapján elmondható, hogy fontos számukra a tudásmegosztást 

támogató projektek kivitelezése, mivel törekednek a sikerességüket támogató tényezők 

gyakorlati kialakítására. A válaszok szórása néhány esetben magasabb értéket mutat (például 

tudásorientált vállalati kultúra), tehát a válaszok ezeknél a lehetőségeknél nem tekinthetőek 

egységesnek az egész mintára nézve.  

 Vizsgálataim egyszerűsítése érdekében a sikerességet támogató tudásprojekt 

tényezőket főkomponens-elemzéssel egy sikerességi indexbe aggregálom. A vizsgálat 

kivitelezéséhez szükséges alkalmassági tesztek eredményei alapján a változók között a 

korrelációk szignifikáns (p < 0,01), értékük 0,653 és 0,273 között mozog. Az anti-image 

kovarancia-mátrix alapján a főátlón kívüli elemek 18,9%, ami eleget tesz a 

hüvelykszabálynak. Az anti-image korrelációs mátrix alapján az MSA (Measures of 

Sampling Adequacy) értéke 0,833 és 0,940 közötti. Mivel minden változó esetén magasabb 

volt az érték, mint 0,5, nem szükséges egyetlen változót sem kizárni az elemzésből. A 

Barlett-teszt eredményei alapján a változók szignifikancia szintje kisebb 0,05-nél 

(hozzávetőleges χ2 =1724,475; df= 36; p=0,000). Változóink a Kaiser – Meyer-Olkin 

kritériumnak is eleget tesznek, mivel a KMO értéke 0,885, ami nagyon jól elemezhetőnek 

mondható. Összességében tehát minden alkalmassági vizsgálat kritériumrendszerének eleget 

téve megállapítható, hogy a változók alkalmasak a főkomponens-elemzésre.  

  A főkomponens- elemezés eredményeként kapott „Tudásprojekt sikerességi-index” 

faktor kummunalitásait és faktorsúlyait a következő táblázat szemlélteti.  
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31. táblázat: A tudásprojektek sikerességi-indexének faktorsúlyai 

Sikertényezők Kummunalitás Faktorsúly 

Állandó kapcsolat a gazdasággal és 

értéknövekedéssel 
,605 ,778 

Tudásmegosztást támogató felső vezetés ,504 ,710 

Tudás- és információcsatornák ,512 ,716 

Technikai és szervezeti infrastruktúra ,439 ,663 

Folyamatorientáltság ,467 ,683 

Egyértelmű jövőkép és nyelv ,428 ,654 

Innovatív motivációs eszközök ,469 ,685 

Valamilyen fokú tudásstruktúra ,592 ,769 

Tudásorientált vállalati kultúra ,604 ,777 
Cronbach´s alpha: 0,730, Magyarázott variancia: 61,34 % 

Forrás: Saját kutatás 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a főkomponensben legnagyobb faktorsúllyal 

a gazdasági értéknövekedéssel való állandó kapcsolattartás, valamint tudásorientált vállalati 

kultúra van jelen. A továbbiakban megvizsgáltam a „tudásprojekt sikerességi-index” és a 

különböző szervezeti méret közötti kapcsolat jellegét varianciaelemzés alkalmazásával. 

Fontos megjegyezni, hogy a mintában nem szerepelnek egy fős vállalkozások, ezáltal az 

eredmények nem torzulnak.  

 A variancia szóráshomogenitás feltétele teljesült, mivel a Levene-teszt eredménye 

0,601, szignifikanciája pedig 0,118. Az F-próba értéke 4,803, szignifikancia szintje pedig 

0,003 (p< 0,05). Ez azt jelenti, hogy különböző vállalati méretek más-más módon hatnak a 

komponensünkre. Az ábráról leolvasható, hogy a nagy vállalkozások esetén átlagban 

magasabb a sikertényezők előfordulása, mint a többi vállalattípus esetén.  

 
44. ábra: Átlagok összehasonlítása a szervezeti méret alapján 

Forrás: Saját kutatás 
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Az átlagok közötti tényleges eltérést a post-hoc teszt Scheffé-próba alkalmazásával 

vizsgálom. A Scheffe-próba eredményeit a következő táblázat összegzi.  

32. táblázat: Scheffé-próba eredménye a szervezetek mérete alapján  

Szervezet mérete (I) Szervezet mérete 

(J) 

Átlagkülönbség 

(I-J) 

Std. Hiba Szig.  

Mikro vállalkozás 

Kisvállalkozás -,00066797 ,10975176 1,000 

Középvállalkozás ,18506451 ,15244877 ,689 

Nagyvállalkozás -,55044777* ,16534468 ,012 

Kisvállalkozás 

Mikro vállalkozás ,00066797 ,10975176 1,000 

Középvállalkozás ,18573248 ,16448410 ,735 

Nagyvállalkozás -,54977980* ,17650285 ,022 

Középvállalkozás 

Mikro vállalkozás -,18506451 ,15244877 ,689 

Kisvállalkozás -,18573248 ,16448410 ,735 

Nagyvállalkozás -,73551228* ,20578736 ,006 

Nagyvállalkozás 

Mikro vállalkozás ,55044777* ,16534468 ,012 

Kisvállalkozás ,54977980* ,17650285 ,022 

Középvállalkozás ,73551228* ,20578736 ,006 

* az átlagkülönbség szignifikáns 0,05-ös szignifikancia szinten 

Forrás: Saját kutatás 

 A táblázatban szereplő adatokat megvizsgálva elmondható, hogy a nagyvállalkozás 

– mikro vállalkozás, nagyvállalkozás – kisvállalkozás és a nagyvállalkozás – 

középvállalkozás párokon kívül a többi esetben az átlagpárok nem különböznek egymástól.  

 Összességben az eredmények alapján megállapítható, hogy a tudásprojektek 

célkitűzése, valamint a vállalatok működési területei között szignifikáns kapcsolat van. A 7. 

hipotézis bizonyítása során végzett vizsgálatok rávilágítottak arra, hogy a tudásprojektek 

sikerességét támogató szervezeti tényezők megléte a vállalatok különböző típusú méreteinél 

eltérő gyakorlatot mutat. Ezek alapján a hipotézist, mely szerint a tudásprojektek céljaira 

hatást gyakorol a vállalat operatív működési területe, és sikerességét befolyásoló tényezők 

vállalati méretenként eltérőek, elfogadom.  
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6.7 Tudásközpontú vállalatok együttműködése 

Hipotézis 8: A vállalatok közötti tudásátadási kapcsolatok sajátosságai függetlenek annak 

székhelyétől 

 Értekezésemben megvizsgáltam, hogy két szomszédos ország, Szlovákia és 

Magyarország megkérdezett szervezetei közötti, tudásmegosztáson alapuló 

együttműködések milyen jellemzőkkel rendelkeznek. Továbbá elemeztem a megvalósult 

vagy tervezett együttműködések típusát is. A kérdőíves kutatás eredményeinek 

kiértékelésénél az együttműködések gyakorlati sajátosságait kutattam.  

 A hipotézis bizonyítása során elsőként a magyarországi és szlovákiai mintában 

szereplő vállalatok tudásátadásra irányuló együttműködésének jellemzőit vizsgáltam. A 

felmérésben résztvevőknek a témakörrel kapcsolatos állításokra kellett választ adniuk 

ötfokozatú Likert-skálán (1-es kevésbé jellemző, 5-ös nagyon jellemző). Az opciókra adott 

válaszok átlagát és szórását a következő táblázatban foglaltam össze. 

33. táblázat: A válaszadók tudásmegosztás együttműködésének jellemzői országos bontásban 

Állítások N Átlag Szórás 

Kutatás és fejlesztés területén 
Szlovákia 279 2,33 ,982 

Magyarország 254 2,42 1,081 

Korszerű szakértelem megszerzésért 
Szlovákia 279 2,95 1,062 

Magyarország 254 3,21 1,126 

Termelésben, szolgáltatás nyújtásában 
Szlovákia 279 2,94 1,112 

Magyarország 254 3,08 1,180 

Konferenciák, szakmai találkozók, 

workshopok szervezése 

Szlovákia 279 2,35 1,138 

Magyarország 254 2,61 1,314 

Pénzügyi források, támogatások 

megszerzésének érdekében 

Szlovákia 279 2,52 1,062 

Magyarország 254 2,40 1,061 

Vélemény, ismeretek és tapasztalatcsere 

céljával 

Szlovákia 279 2,95 1,169 

Magyarország 254 3,21 1,085 

Forrás: Saját kutatás 

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a megkérdezett magyarországi 

szervezetek tudáscserével kapcsolatos együttműködésének átlagosan legmagasabb 

jellemzője a korszerű szakértelem megszerzése, valamint a vélemény, ismeretek és 

tapasztalatcsere. A közös tevékenységek célja legkisebb mértékben a pénzügyi források 

vagy támogatások megszerzése, illetve közös kutatás és fejlesztés megvalósítása lett. A 

szlovákiai válaszadók esetében a tudásmegosztást támogató együttműködések átlagosan 

leginkább a korszerű szakértelem megszerzését, valamint a vélemény-, ismeret és 
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tapasztalatcserét célozzák. A közös munkát legkevésbé a konferenciák, workshopok, 

szakmai találkozók szervezése jellemzi. A legfontosabb célkitűzések között a vélemény-, 

tapasztalat- és ismeretcsere céljában mindkét ország válaszadói körében egyezés figyelhető 

meg.  

Továbbiakban t-próba alkalmazásával megvizsgáltam, hogy mely változók esetén 

tapasztalható szignifikáns különbség az átlagok között. A próbának két előfeltétele van, 

mégpedig a normalitás, valamint az egyező szórás. A normalitásvizsgálat Kolmogorov-

Smirnov és a Shapiro-Wilk próba eredményei alapján nem miden változó normál eloszlású, 

mivel voltak változók ahol a p < 0,05. Mivel azonban az érintett változók csúcsossága és 

ferdesége a +1 és -1 intervallumban volt, ezért a normál eloszlástól való eltérésük nem 

jelentős. A 2 mintás t-próba eredményeit a következő táblázat szemlélteti. 

34. táblázat: Független 2 mintás t-pórba a magyar és szlovák vállalatuk tudásmegosztást célzó 

együttműködési gyakorlatára 

Állítások 

Levene Teszt T – teszt 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Kutatás és 

fejlesztés 

területén 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

5,529 ,019 -,940 531 ,348 -,084 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  -,936 512,563 ,350 -,084 

Korszerű 

szakértelem 

megszerzésért 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

5,862 ,016 
-

2,773 
531 ,006 -,263 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  -

2,766 
518,961 ,006 -,263 

Termelésben, 

szolgáltatás 

nyújtásában 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

,175 ,676 
-

1,406 
531 ,160 -,140 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  -

1,402 
518,845 ,161 -,140 

Konferenciák, 

szakmai 

találkozók, 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

10,737 ,001 
-

2,367 
531 ,018 -,251 
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workshopok 

szervezése 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  -

2,352 
503,033 ,019 -,251 

Pénzügyi 

források, 

támogatások 

megszerzésének 

érdekében 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

,018 ,894 1,365 531 ,173 ,126 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  1,365 526,436 ,173 ,126 

Vélemény, 

ismeretek és 

tapasztalatcsere 

céljával 

Egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

,258 ,611 
-

2,678 
531 ,008 -,262 

Nem 

egyenlő 

varianciát 

feltételezve 

  -

2,687 
530,803 ,007 -,262 

Forrás: Saját kutatás  

A táblázat eredményeinek értelmezése során két alapszabályt szükséges követni: 

- ha a Levene teszt szignifikanciája nagyobb, mint p = 0,05, a két csoport azonos szórással 

rendelkezik – ekkor a felső sor értékeit kell mérvadónak tekinteni, 

- ha a Levene teszt szignifikáns (p < 0,05), az alsó sor adatai kell a vizsgálat alapjául 

venni, amit Welch-féle d próbának is nevezünk.  

  Az elemzés eredményei alapján megállapítható, hogy a vélemény, ismeretek és 

tapasztalatcsere, konferenciák és szakmai találkozók, illetve korszerű szakértelem 

megszerzése változók esetén (táblázatban sárgával jelölt) a szlovák és magyar vizsgált 

szervezetek átlagai szignifikánsan eltérnek egymástól. Az eltérések pontos értékét a 

csoportstatisztikák által lehet megállapítani.  

 Látható, hogy a tudásmegosztáson alapuló vállalati együttműködések jellege a 

szlovákiai és magyarországi telephellyel vagy székhellyel rendelkezők között különbözik. 

Vizsgálatom során elemeztem a megvalósított vagy tervben lévő hazai, illetve határon 

átnyúló együttműködések jellege és a válaszadók származási helye között lévő kapcsolatot 

is. Ehhez kereszttábla-elemzést valósítottam meg. A két nominális változó által kapott 

válaszok megoszlását a következő táblázat összegzi. 
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35. táblázat: A tudásmegosztáson alapuló együttműködések jellege a szlovák és magyar vállalatoknál 

Állítások 

Szlovákia  Magyarország 

N 
Jelölések 

száma 
% N 

Jelölések 

száma 
% 

Megbeszélés, 

tanácsadás 
279 115 41,22% 254 108 42,52% 

Szövetségek, 

partnerkapcsolatok 
279 65 23,30% 254 74 29,13% 

Eladás növelése 

érdekében közös 

termelés/szolgáltatás 

279 38 13,62% 254 19 7,48% 

Fogyasztók 

véleménykutatása 
279 37 13,26% 254 26 10,24% 

Munkaerő kölcsönzése 279 21 7,53% 254 20 7,87% 

Klaszterek 279 3 1,08% 254 7 2,76% 
Forrás: Saját kutatás 

A táblázat adatai alapján látható, hogy a szlovákiai és a magyarországi bázisú 

szervezetek is a legnagyobb részben megbeszélések vagy tanácsadás által működnek együtt 

más szervezetekkel. A kapcsolat Pearson Chi-négyzet vizsgálata alapján a szervezetek 

származási helye és az együttműködés jellege között nincs szignifikáns különbség (Chi-

négyzet: 9,529, szignifikanica: 0,090, p > 0,05).  

 Összességben megállapítható, hogy a vállalatok telephelye nincs befolyással a 

tudásmegosztáson alapuló együttműködési kapcsolatok jellegére. Azonban az 

együttműködés további sajátosságára a célja már hatással van. A t-próba eredményei által 

kimutattam, hogy a megkérdezett magyarországi és szlovákiai minta válaszainak átlaga 

között különbségek vannak. Ennek következtében 8. hipotézist elutasítom. 
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7 ÖSSZEFOGLALÁS, TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÉS TÉZISEK 

 Értekezésemben egy, a tudásmegosztás hatékonyságát növelő modell kialakítására 

törekedtem, amely által a tudásprojektek és a tudásmenedzsment módszerek gyakorlati 

alkalmazhatósága növelhető. A modell a tudásmenedzsment alapfolyamataira építve, 

kiegészülve a vele kölcsönös kapcsolatban lévő szervezeti sajátosságokkal (vezetési stílus, 

szervezeti struktúra és vállalati kultúra) komplexen vizsgálja a tanulószervezetté válás 

alapköveit, valamint a tudásprojektek (mint elsődleges tudásátadást támogató 

tudásmenedzsment eszközök) sajátosságait. A modell bemutatása során hangsúlyoztam 

annak nem csak szervezeti, hanem térben való kiterjesztésének lehetőségét is.  

 A tudásátadás hatékonyságát támogató modell értekezésem gerincét alkotja. Az 

elméleti összefoglalásban bemutatott fogalmak és modellek által, valamint a primer 

kutatásom vizsgálatai során is a modell részelemeinek elemzésére és jellemzésére 

törekedtem.  

 A kutatási kérdések és a modell bemutatása után, sokoldalú hazai és nemzetközi 

szakirodalmi feldolgozásra alapozva az elméleti fejezetben foglalkoztam a tudás- és 

tudásmenedzsment folyamataival, a tudásátadás szervezeti és térbeni alkalmazásának 

kérdéskörével. Külön vizsgáltam a tudástranszfer és a szervezeti sajátosságok – mint 

vállalati kultúra, szervezeti struktúra és vezetési stílus - kapcsolatát, és rávilágítottam a 

tanuló szervezetté válás feltételeire is. Mivel kutatásom középpontjában a tudásátadást 

támogató tudásprojektek sajátosságainak elemzése áll, az elméleti kitekintésben 

rávilágítottam sikerességüket meghatározó szervezeti jellemzőkre is.  

 Mivel a tudásprojektek és a tudásmegosztás tényezőit nem csak szervezeti 

megközelítésből vizsgálom, illetve kutatási modellem jövőbeni fejlődési lehetőségének a 

térben terjeszkedést feltételezem, röviden összefoglaltam a tudás térbeni áramlásának 

témakörét is.  Annak okán, hogy egy nagyon komplex téma, amely esetlegesen egy másik 

disszertáció témája lehetne, nem tértem ki a modellek részletes bemutatására.  

 A kutatási modellben szereplő összetevőkkel kapcsolatban már a primer kutatás 

tervének összeállítását megelőzően folytattam vizsgálatokat, melyek főbb eredményeit a 

dolgozatban be is mutattam. Megelőző kutatásaimra alapozva és a szakirodalom 

áttanulmányozását követően 8 hipotézist fogalmaztam meg a tudásmegosztás hatékonyságát 

támogató modell részelemeihez.  
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7.1 Hipotézisekre vonatkozó döntések  

 Empirikus kutatás során a modell egyes dimenzióhoz rendelt hipotézisek nem csak a 

tudásmenedzsment folyamatokra épülő elemek szervezeti sajátosságait, hanem a 

tudásprojektek és a modell összetevőinek kapcsolatára is rávilágítanak. A hipotézisek 

vizsgálatát egy kérdőíves kutatás előzte meg, melyet a szlovák- magyar határtérség vállalati 

körében valósítottam meg. A hipotézisek igazolása során a két ország válaszait komplexen 

vizsgáltam, egy kérdés esetében külön választottam a mintában szereplő adatokat. 

Vizsgálataim alapján a hipotézisekkel kapcsolatos eredményeket a következő táblázatban 

összegeztem.  

36. táblázat: Az értekezés hipotézisei és a hipotézisekre vonatkozó döntések 

Tudásmegosztást 

támogató modell 

részei 

Hipotézisek Eredmény 

Tudásmenedzsment 

jellemzői és körfolyamata 

H1 A szlovák-magyar határtérség vizsgált vállalatai 

függetlenül azok tevékenységi körének jellegétől, 

különböző mértékben, de felismerték a 

tudásmenedzsment jelentőségét 

Elutasítva 

H2 A tudás menedzselésének körfolyamatában 

felmerülő problémák intenzitása vállalati mérettől 

függ 

Elfogadva 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

kultúra 

H3 A tudásmegosztás a bizalomra épülő, de egyben 

kockázatvállaló, innovatív kultúrában a 

leghatékonyabb, melyek a támogató és innováció-

orientált kultúra jegyei közé tartoznak 

Elfogadva 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

struktúra 

H4 A tudásprojektek megvalósításának esélye nő, ha a 

szervezetek projekttípusú szervezeti struktúra 

tényezőivel rendelkeznek 

Elutasítva 

Tudásmegosztás támogató 

vezetési stílus 

H5 A tudásátadás inkább demokratikus vezetési stílus 

mellett valósul meg, mely jellemzőire befolyással 

van a tudásprojektek megvalósításának gyakorlata 

Elfogadva 

Tanulószervezet 

sajátosságai 

H6 A tanuló szervezettel szemben támasztott 

követelményeket befolyásolja a tudásprojektek 

kivitelezése 

Elfogadva 

Tudásmegosztást 

támogató 

tudásmenedzsment 

eszközök: Tudásprojektek 

H7 A tudásprojektek célkitűzéseit befolyásolja a 

vállalat operatív működési területe, sikerességüket 

(Davenport és Prusak által összesített) pedig a 

vállalat mérete 

Elfogadva 

Tudásközpontú vállalatok 

együttműködése 

H8 A vállalatok közötti tudásátadási kapcsolatok 

sajátosságai függetlenek annak székhelyétől 
Elutasítva 

Forrás: Saját szerkesztés 
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7.2 Tudományos eredmények és tézisek  

 A fejezetben az előző táblázatban bemutatott hipotézisekkel kapcsolatos 

következtetéseimet és eredményeit összegzem, amelyekre építve megfogalmazom 

téziseimet.  

 1. tézis: A tudásmenedzsment fontosságának felismerése és a vállalat működési ideje 

között kapcsolat áll fenn. Minél hosszabb ideje vannak jelen a vállalatok a piacon, annál 

inkább tapasztalják tudásuk menedzselésének fontosságát. A modell alapvető elemét a 

tudásmenedzsment körfolyamatok Probst szerinti csoportosítása alkotta. A folyamatok 

jellemzőivel kapcsolatban fogalmaztam meg első hipotézisemet, amely a tudásmenedzsment 

jelentőségének szervezeti szintű felismerésével volt kapcsolatos. A válaszadók a 

tudásmenedzsment jelentőségéhez köthető válaszai alapján megállapítható, hogy a 

megkérdezett szervezetek felismerték a tudás menedzselésének fontosságát, és tettek is 

különböző lépéseket annak eredményessége felé. Ezek az eredmények tükrözik a 2012-ben 

megvalósított kutatásom eredményeit, ahol bizonyítást nyert a vállalatok által alkalmazott 

tudásmenedzsment eszközök gyakorlata is. A tudástudás-, információ- és tőkeigényes 

tevékenységeket folytató szervezetek tudásmenedzselési gyakorlatát befolyásolja 

tevékenységi körük jellege. A tudás hatékony felhasználását biztosító folyamatok 

bevezetését nem ismeri fel minden szervezet időben.  

 2. tézis: A kis- és középvállalkozások gyakorlatában a tudás menedzselése során több 

akadály merül fel, ezek a következők: a hallgatólagos tudás elérése, kutatásban és 

fejlesztésbe való beruházások hiánya, információ dömping. Ennek hátterében a nem 

megfelelő szervezés, tőke-, de akár tapasztalathiány vagy hozzá nem értés is lehet. 

Megállapítható, hogy - primer és korábbi kutatásom eredményei alapján is- a szervezeti 

méret és a tudás menedzselésével kapcsolatos problémák jellege között összefüggés 

mutatható ki. A felmerülő problémák hátterének vizsgálata egy következő kutatás tárgyát is 

képezheti. A tudásmenedzsment bevezetésekor és működtetése során számos probléma és 

akadály merülhet fel a szervezetben. A második hipotézisben a felmerülő problémák vállalati 

mérettől való függését vizsgáltam. A tudás menedzselésének legsarkalatosabb problémája a 

hallgatólagos tudás hozzáférhetősége a szervezet tagjai számára. Ezzel ellentétben a 2012-

ben megvalósított szekunder vizsgálat eredményei alapján a szervezetben megvalósuló 

legfőbb tudásmenedzsment problémák a tudásmegosztás hajlandóságának hiánya, az egyéni 

tudás elérhetőségének nehézségei, valamint szükséges infrastruktúra hiánya voltak. Ezek a 

problémás területek a különböző vállalati méretek esetén eltérők voltak.  A primer 
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vizsgálatok során elemeztem a felmerülő problémák megjelenési formáit különböző 

létszámú alkalmazottakat foglalkoztató szervezetek oldaláról. A mintában kimutatható volt, 

hogy különböző méretű vállalatok (foglalkoztatottak létszáma alapján történő csoportosítás) 

esetén a problémák más összetételben merülnek fel a tudásmenedzsment körfolyamataiban.  

 3. tézis: A tudásátadás azokban a szervezetekben leghatékonyabb, amelyek Quinn 

csoportosítása szerint a támogató és innováció-orientált kultúrajegyeket hordozzák. A 

primer vizsgálati eredmények megerősítik a 2013-ban megvalósult elemzésünk 

következtetéseit, amely alapján a vállalatok nyitottak a változtatásokra, kreatívak, azonban 

alkalmazottjaik folyamatosan versengenek. A szekunder adatok alapján a tudásmegosztás 

nem mindig tudatos, különböző csatornák alkalmazásával valósult meg, ezzel ellentétben a 

primer eredmények szerint már tudatosan felismerhetők a szervezetekben a transzfer 

támogatottságainak jelei. További hipotézisekben (3.,4.,5.) a tudásmenedzsment alapvető 

elemeivel kapcsolatban lévő szervezeti sajátosságok tényezőit vizsgáltam, valamint azok 

tudásprojektek kivitelezésére gyakorolt hatását. Elsőként a tudásmegosztást támogató 

kultúra eleimet Quinn kultúramodelljének támogató és innováció-orientált kultúratípusai 

alapján vizsgáltam. A klaszterelemzés által négy, egymástól elhatárolható vállalati csoportot 

lehetett kialakítani. Megállapítottam, hogy a vállalatok kultúrájának prioritása az 

eredményorientáltság, azonban minden válaszadó szervezeti kultúrájára jellemző a 

tudásmegosztást befolyásoló kultúraelem.  

 4. tézis: A tudásprojektek tényleges megvalósításának nem szükséges előfeltétele a 

projekttípusú szervezeti struktúra. A második szervezeti sajátosságként a szervezeti 

struktúra jellemzőit vizsgáltam. Feltételeztem, hogy mivel a tudásmegosztás sikerességének 

háttere különböző célú projektek által biztosított, ezért a vállalatokra a projekttípusú 

szervezeti struktúra jegyei jellemzők. A szervezetek struktúrájára átlagosan leginkább a 

határidő betartása, gyors döntéshozatal és tervezés jellemző.  

 5. tézis: A tudásátadást támogató vezetési stílus jellemzői különbözők azon vállalatok 

körében, amelyek kiviteleznek tudásprojekteket, és más azok esetében, amelyek még jelenleg 

nem realizálnak ilyen projekteket. A tudásmenedzsment folyamatokkal szorosan 

kapcsolatban lévő harmadik szervezeti sajátosság a vezetési stílus. Az elméleti részben 

összefoglaltam tudásátadást segítő vezetési stílusjegyek jellemzőit. A tudásátadást támogató 

stílusjellemzők összességét demokratikus vezetési stílusnak tekintem, mivel kevésbé 

tartalmazza az autokrata vezető sajátosságait, de a túl szabadelvű vezetés elemeit sem 

hordozza magában.  A válaszadók szervezeteire jellemző az alkalmazottak elkötelezettsége 

a vállalat céljai iránt. A tudásstratégia kidolgozása során, a 2014-es kutatás eredményei 
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alapján meghatározó volt kommunikációs képességük és céltudatosságuk. Ezzel szemben a 

2015-ös kutatás eredményei pontosan meghatározzák, melyek azok a tulajdonságok amelyek 

a tudásprojektet sikerességét befolyásolják. Ezek a spontán együttműködés támogatása, 

kölcsönös bizalom, és az alkalmazottak stratégiai célokkal való azonosulása.  

 6. tézis: A tudásprojektek megvalósítása csak néhány esetben gyakorol hatást a 

tanuló szervezet jellemzőinek érvényesülésére. Ennek oka, hogy sok vállalat esetében még 

nem biztosítottak a tanuló szervezetté válás feltételei, habár előnyeivel a vezetők 

azonosulnak. A hipotézisben a tanuló szervezetté válás feltételeit vizsgáltam, ami a modell 

szervezeti szintű, tudásra épülő tevékenységeinek kiteljesítését jelenti. Vizsgálatom alapját 

Garvin modelljében szereplő tényezők alkották. A vizsgált vállalatokat a tanuló szervezeti 

jellemzők közül leginkább a pszichológiai biztonság, információgyűjtés, képzéssel 

kapcsolatos tényezők és a megerősítő vezetés jellemzi.  

 7. tézis: A szervezetekben az állandó értéknövekedés és a tudásorientált vállalati 

kultúra biztosítja be a tudásprojektek sikerességét. A sikerességi faktort magyarázó 

összetevők vállalati méretenként eltérők. Tehát a tudásprojektek sikeressége nem írható le 

egy, minden vállalati méretre alkalmazható sikerrecepttel. A tudásprojektek sikerességére 

szekunder kutatási eredményei alapján a szervezet egyértelmű jövőképe és nyelvezete, 

illetve a szükséges infrastruktúra kiépítése gyakorolt legnagyobb hatást.  Ezzel ellentétben a 

sikerességi-index részeként előtérbe került primer kutatásom során a gazdasággal és 

értéknövekedéssel kialakult kapcsolat, valamint a tudásmegosztást támogató vezetés. Ennek 

oka, hogy a vizsgált vállalatok felismerték (az lekérdezés során kialakult szakmai 

beszélgetés alapján), hogy nem elégséges kialakítani a tudásmegosztás technikai feltételeit, 

hanem a sikerességéhez szükséges a vezetés és a környezeti tényezők támogatása is. 

Dolgozatomban a tudásmegosztás hatékonyságát befolyásoló tudásprojektekkel 

kapcsolatban két hipotézist fogalmaztam meg. Egyik a projektek célkitűzéseinek jellemzőit, 

másik pedig a projektek sikerességének elemeit vizsgálta. A kutatás eredményei alapján 

elmondható, hogy a tudásprojektek fókuszában a tudáshoz, illetve ismeretekhez való 

hozzáférés lehetőségének biztosítása áll. Megjegyezendő, hogy a projektek céljára hatást 

gyakorol a szervezet működési területe. A tudásprojekt sikerességének értelmezésére 

Davenport és Prusak kutatásai alapján felállított tényezőcsoportot vettem alapul.  

 8. tézis: A szlovákiai és magyarországi vállalatok tudásátadásra irányuló 

együttműködés jellege országonként különbségeket mutat, azonban céljaiban és 

sajátosságaiban nem tér el egymástól. Kutatási modellem a jövőbeni, a tudás térben való 

áramlását egy gyémántmodellel ábrázolja. A tudás térben való áramlását számos tényező 
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befolyásolja, amelyek meghatározása további vizsgálatokat igényel. Az utolsó hipotézisben 

a mintát országonkénti bontásban vizsgáltam. Célom a tudásmegosztást célzó, akár határon 

átnyúló együttműködések jellegének elemzése volt.  

 Az előzőekben leírt kutatási eredmények alapján a következő téziseket fogalmaztam 

meg: 

37. táblázat: A kutatási eredmények tézisei 

Tudásmegosztást 

támogató modell 

részei 

Tézisek  

Tudásmenedzsment 

jellemzői és 

körfolyamata 

T1 Kutatásom által igazoltam, hogy a tudásmenedzsment jelentőségének 

felismerésére hatással van a szervezet piacon való tevékenykedésének 

ideje, valamint tevékenységi körének jellege is 

T2 Megállapítottam, hogy a vállalatok mérete és a felmerülő problémák 

között kapcsolat van. Tehát a különböző méretű vállalatok esetében 

eltérő akadályok merülhetnek fel a tudásmenedzsment 

körfolyamataiban. A tudás menedzselésének folyamatai során 

felmerülő problémák leginkább a hallgatólagos tudás 

hozzáférhetőségéve, a kutatásba és fejlesztésbe való beruházások 

hiányával és információ dömpinggel kapcsolatosak. 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

kultúra 

T3 Bebizonyosodott, hogy a tudásmegosztás azon vállalatok esetében a 

leghatékonyabb, amelyek Quinn kultúramodelljének támogató és 

innováció-orientált kultúraelemeit tükrözik. Igazoltam, hogy a 

szervezetek kultúrájában megtalálhatóak a tudásátadást támogató 

kultúra összetevői. 

Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

struktúra 

T4 Megállapítottam, hogy a tudásprojektek kivitelezéséhez nem 

feltétlenül szükséges, hogy a vállalat a projekttípusú szervezeti 

struktúra meghatározó ismérvei alapján működjön. 

Tudásmegosztás 

támogató vezetési 

stílus 

T5 Bizonyítást nyert, hogy a tudásprojektek kivitelezése és a vezetési 

stílus jellemzői között függőségi kapcsolat áll fenn. A tudásmegosztást 

támogató vezetési stílus jegyei közül a mintában szereplő 

szervezetekre az alkalmazottak elhivatottsága, stratégia célokkal való 

azonosulása, valamint a kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatok a 

jellemzőek. A tudásátadást a vezetők főleg anyagi jellegű juttatásokkal 

ösztönzik.  

Tanulószervezet 

sajátosságai 

T6 Kutatásom eredményeivel bebizonyítottam, hogy a tanuló szervezet 

Garvin modelljében leírt jellemzői még nem minden szervezetre 

jellemzők. A tudásprojektek kivitelezése az információgyűjtésre és 

kísérletezésre van hatással. 

Tudásmegosztást 

támogató 

tudásmenedzsment 

eszközök: 

T7 Igazoltam, hogy a tudásprojektek fő célkitűzése a szükséges tudás és 

információ hozzáférhetőségének bebiztosítása a szervezetek és tagjai 

számára. Azonban a vállalatok működési területe a tudásprojekt célját 

befolyásolja. 
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Tudásprojektek Bebizonyosodott, hogy a tudásprojektek sikerességéhez szükséges az 

értéknövekedésre való összpontosítás, valamint a tudásorientált 

vállalati kultúra kialakítása. A tudásprojektek sikerességét 

meghatározó tényezők összetétele vállalati méretként eltérő. 

Tudásközpontú 

vállalatok 

együttműködése 

T8 Bizonyítást nyert, hogy a tudásmegosztást célzó együttműködések 

telephelyfüggők, azonban a kapcsolatok céljára és sajátosságaira nincs 

hatással a szervezetek származási helye. 

Forrás: Saját szerkesztés 

7.3 Kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának javaslatai 

 A kutatás téziseiben megfogalmazott megállapítások és a vizsgálat további 

eredményei alapján törekedtem az elemzett térség vállalatai számára tudásmenedzsmentjük 

hatékonyságának növelése érdekében a gyakorlatban is kivitelezhető lehetőségek 

megfogalmazására.  

 Kutatásom során bizonyítást nyert, hogy a tevékenység jellege, a vállalatok 

fennállásának ideje, valamint a tudásmenedzsment gyakorlati alkalmazása között kapcsolat 

van. A hármas függőségi kapcsolat a tudás- és információigényes tevékenységet folytató 

vállalatok esetén volt tapasztalható. Felmerül a kérdés, hogy milyen lépésekkel lehetséges a 

tudásmenedzsment alkalmazását elmélyíteni a szervezetekben azok tevékenységi körének 

jellegétől függetlenül. A tudás menedzselésének sikerességéhez első sorban fontosnak 

tartom felméri a vállalatokban a tudás jellegét, elhelyezkedését, tudásátadás jellemzőit, a 

tudás hozzáférhetőségének lehetőségeit. Ennek eszköze lehet egy tudástérkép elkészítése, 

amely által láthatóvá válik a szervezet tudástartalma. Az ilyen jellegű vizuális megjelenítés 

által láthatóvá válik a különböző tudástípusok elhelyezkedése, tulajdonosa és közöttük lévő 

kapcsolatrendszer is. Ez által szükség esetén könnyen elérhetővé válik az igényelt ismeret. 

További lépésként fontos a tudást tulajdonló emberek tudásátadást támogató hozzáállásának 

ösztönzése. A motiváció eszközei minden vállalat esetén saját lehetőségeinek keretei között 

kell, hogy megvalósuljanak. A tudásmenedzsment maximális hatékonyságát a vizsgált 

vállalatokban egyértelműen egy tudásmenedzsment rendszer bevezetésével lehet megoldani.  

 A tudásátadás, de a tudásmenedzsment folyamatainak (akár kezdetleges) bevezetése 

során számos akadályba ütköznek a vállalatok. A legsarkalatosabb tényezőnek a 

hallgatólagos tudás elérése bizonyult. Ez volt tapasztalható a 2014-ben megvalósított kutatás 

során is. Az alkalmazottak nem vállalják fel szaktudásuk megosztásának kockázatát, mivel 

munkahelyük elvesztésétől tartanak. Ezáltal a munkatársak közötti kapcsolatban a kölcsönös 

bizalom kérdése is megkérdőjelezhető. A sikeres tudásátadás elérése érdekében a vizsgált 

vállalatokban szükséges egy rugalmas munkahelyi légkör kialakítása, amely magában 
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foglalja a bizalmi kapcsolatokat, a dolgozók szervezeti célokkal való azonosulását, valamint 

a támogató vezetői hozzáállást. Az ezt támogató módszerek eszköztára számos lehetőséget 

(csapaépítő foglalkozások, coaching, stb.) nyújt a vezetők számára, amelyek közüli 

választást a vállalatokban erre elkülöníthető tőke határozza meg.  

 A tudásátadás sikerességét az eredmények alapján olyan vállalati kultúra kialakítása 

támogatja, amely a kölcsönös bizalomra és együttműködésre épül, állandó kapcsolatban van 

a külső környezeti tényezőkkel, fontos számára a csapatmunka, de az egyéni fejlődés 

lehetősége is. Az ilyen szervezet középpontjában nem a profit, hanem az ember áll. Ez utóbbi 

a vizsgált térségben főleg a nemzetközi vállalatok esetén kivitelezhető, mivel véleményem 

szerint (ezt a 3. hipotézis vizsgálata során bemutatott eredmények is szemléltetik) a 

szervezetek elsősorban a profitmaximalizálásra törekednek. Ahhoz, hogy tudáscseréjük 

hatékony legyen azonban szükséges lenne alkalmazottjaikra is prioritásként tekinteni. Ennek 

eszköze lehet a dolgozók képzése, csoportos problémamegoldás kreatív módszerekkel és az 

információkhoz való állandó hozzáférés biztosítása (különböző informatikai megoldások 

által).  

 A vizsgált szervezetek főleg statikus szervezeti struktúrákban működnek, amely - 

ahogy a vizsgálat eredményei is mutatják (4. hipotézis) -, nem akadályozza a folytonos 

tudásáramlás lehetőségét. A tudásátadást támogató projektek sikerességéhez a kialakított 

rendszerekben szükséges a felső vezetés támogatásának, folyamatos információáramlás 

lehetőségének, és a folyamatorientáltságnak a biztosítása.  

 A tudásátadást támogató tudásprojektek eredményessége függ a szervezetekben 

kialakított vezetési stílus sajátosságaitól. A primer kutatás eredményei rávilágítottak, hogy 

a sikerességet támogatja a kölcsönös bizalom megléte, a stratégia célokkal való azonosulás 

és a spontán együttműködések. Hogyan lehet a vállalatban ezeket a tényezőket biztosítani, 

amikor minden figyelem a termelékenység növekedésére összpontosul. Meggyőződésem, 

hogy a jó vezető képes a profitmaximalizálásra való törekvés mellett a tudásátadás 

menedzselésére is összpontosítani.  Nagyon fontos feladata az elérendő operatív és stratégiai 

célok pontos, és minden alkalmazott számára érthető megfogalmazása. Nem elégséges a 

célokat megfogalmazni, hanem meg kell határozni azok eléréséhez vezető folyamatokat. 

Pontosan és átláthatóan szükséges rögzíteni a dolgozókkal szemben támasztott elvárásokat, 

valamint az általunk nyújtható ösztönzőket. Ha az alkalmazottak számára átláthatóvá válnak 

feladataik és az értük járó juttatások, azonosulni tudnak a vállalat céljaival, illetve 

stratégiájával. Ezáltal nyitottak lesznek a kölcsönös bizalmi kapcsolat kiépítésére és tudásuk 
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megosztására. Mindenképpen szükséges az állandó visszacsatolás, illetve a szervezeti tudás 

elemeihez való hozzáférhetőség.  

 A tudásprojektek a tanuló szervezetté válás támogató eszközeinek tekinthetők. Ilyen 

típusú szervezetté alakulás azonban komplexebb lépések halmaza. A kutatás eredményei 

alapján megállapítottam, hogy a válaszadók csak néhány tanuló szervezeti feltétellel 

rendelkeznek. Melyek azok a folyamatok, amelyek segítik a szervezet átalakulását? 

Szükséges felmérni kvantitatív vagy kvalitatív módszerek alkalmazásával a szervezeti 

hatékonyságot és kultúrát, majd ezt követően a szervezeti viselkedést, személyes 

kompetenciákat. Az eredmények összefoglalásával elkészíthető a vállalati diagnózis. A 

vezetőknek ekkor meg kell határoznia a tanuló szervezetté válás folyamatának lépéseit és 

ütemtervét. Az átalakulás hosszabb távú és nagyobb erőforrásigényű, azonban a 

tudásmenedzsment rendszer kiépítését és a tudástranszfer alapú dolgozói közösség 

kialakítását támogatja.  

 A tudásmegosztás leghatékonyabb eszközének a tudásprojekteket tekintem, melyek 

prioritása a transzfer sikerének támogatása. A projektek sikeressége legnagyobb mértékben 

a vezetés támogatásától, valamint a gazdasági környezettel és értéknöveléssel lévő 

kapcsolattól függ. A vállalat vezetésének fontos felismernie a tudásátadás szükségességét, 

ami a környezeti igényeknek való megfeleléssel együttesen növelheti hatékonyságát. 

Azonban nem elég a vezetés általi támogatás, az akadálymentes tudásáramláshoz szükség 

van megfelelő informatikai és kommunikációs eszköztár bebiztosítására is (például intranet, 

adattárolók, stb.). 

 A szervezetek közötti tudásmegosztás nem függ a vállalatok telephelyétől, 

kivitelezésükre egyéb gazdasági és környezeti tényezők gyakorolnak befolyást. A határon 

átnyúló együttműködések hordozzák magukban véleményem szerint a legnagyobb 

kockázatot, mivel különböző feltételek között működő szervezetek vesznek részt benne. A 

szaktudás és tapasztalatok megosztását számos Európai Uniós vagy hazai forrásból 

támogatott projekt segítheti.  

7.4 A kutatás további lehetséges irányai 

Többdimenziós kutatásommal arra vállalkoztam, hogy megvizsgáljam a szlovák-

magyar határtérség vállalatai körében a tudásmegosztás, tudásmenedzsment és 

tudásprojektek gyakorlati sajátosságait. Primer vizsgálatomat Magyarországon a Győr-

Moson-Sopron megye és Komárom-Esztergom megye, illetve Szlovákiában a 

Dunaszerdahelyi, Komáromi és Érsekújvári járás között elterülő szomszédos határtérségben 
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végeztem. Ez a tény hozzájárult a kutatási terület határainak szűkítéséhez, azonban vizsgálati 

korlátokat is támasztott. A jövőbeli kutatási cél, a vizsgálatot kiterjeszteni a szlovák-magyar 

határtérség teljes egészére.  

 További korlátot jelentett a kutatásban résztvevő vállalatok válaszadói hajlandósága 

és korrektsége a tudásmenedzsment folyamatok során felmerülő problémák és a tudásprojekt 

célkitűzések meghatározásával kapcsolatosan. Több esetben is megerősítést igényelt a 

kérdőív kiértékelésének anonimitása, mivel a szervezetek nem akarják feltárni esetleges 

gyenge pontjaikat, de rövidtávú céljaikat sem versenytársaik előtt. Ez csak alátámasztotta 

azt a meggyőződésemet, mely szerint a vállalatok egymással szemben nagyon 

bizalmatlanok. 

 A dolgozatban bemutatott kutatás - időbeli és anyagi korlátok miatt - csak az első 

lépés volt a tudásmegosztás tudásprojektek által támogatott megközelítésének mélyebb 

megismerésében, valamint a tudásmenedzsment gyakorlat és a tanuló szervezetté válás 

összefüggéseinek feltárásában. További vizsgálatok szükségesek a tudásmenedzsment 

kapcsolatrendszerek mélyrehatóbb elemzésére, valamint a vállalatok közötti tudás térben 

történő átadásának feltárására. A jövőben célom a tudásátadás hatékonyságát növelő kutatási 

modellben bemutatott összefüggések és kapcsolatrendszerek vizuálisan is ábrázolható 

folyamatainak bemutatása, valamint a kölcsönösségen alapuló tudásmenedzsment lépések 

tényezőinek és eszközeinek részletes leírása. Szükséges lenne a vállalatok számára egy 

gyakorlati szempontú iránymutatás kidolgozása, mely a tudás menedzselésének 

szükségszerűségére alapozva feltárná a szervezeti sajátosságokba (vállalati kultúra, 

szervezeti struktúra és vezetési stílus) építendő tudásátadást támogató alapelemeket, 

valamint hozzájárulna a tudásprojektek gyakorlati bevezetéséhez is. Ez segédeszközként 

szolgálhat a vállalatok számára a vállalaton belüli és kívüli hallgatólagos tudás 

hozzáférhetőségi lehetőségének megteremtésében. 

 Mivel álláspontom szerint a tudásátadási rendszerek időben, helyben és térben is 

közel azonos rendszerben működnek, a jövőben lehetőség nyílik a folyamat lépéseinek 

egyszerűsítésére, apró részekre bontására, majd a vizsgálatok eredményeinek kiterjesztésére 

és általánosítására. Ennek megfelelő eszköze lehet a hálózatkutatás módszertanának 

integrálása. Ez az elemzési módszer nem csak a tudásmenedzsment területén jelenthet 

támogatást a vezetők számára, hanem a folyamatok feltárásával új szemléletmódot alakíthat 

ki a vállalat működéséről.  

 Kutatásomban rávilágítottam a tudásprojektek tudásátadásban megjelenő 

hangsúlyozott szerepére, valamint a tudásmenedzsment folyamatok és szervezeti 
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sajátosságok komplex rendszerének kölcsönösségére. Ahhoz, hogy a tudásmegosztást célzó 

folyamatok ne csak a vállalaton belül működjenek hatékonyan, szükséges a 

tanulószervezetté válás útján haladni. A kutatott témakör még számtalan további lehetőséget 

kínál a kutatók számára.   
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MELLÉKLETEK 

1. Melléklet: Kérdőív 

Tisztelt  Kitöltő! 

Köszönjük, hogy időt szán kérdőívünk kitöltésére, amivel segíti kutatásunkat. Kutatásunk 

célja felmérni a vállalatok körében alkalmazott tudásprojektek jellemzőit, valamint azt 

támogató szervezeti sajátosságokat. Kérdőívünk több fontos kérdéskört foglal magában: 

tudásmenedzsment projektek és sajátosságaik, vezetési stílus jellemzői, szervezeti kultúra 

jellemzői, szervezeti struktúra ismérvei. A válaszadás név nélküli, az összegyűjtött adatok 

összesítve kerülnek feldolgozásra. 

A vállalat/szervezet neve semmilyen publikációban, konferencián, vagy hivatalos 

fórumon nem kerül megemlítésre! 

Útmutató a kérdőív kitöltéséhez 

A kérdőív kitöltése során több kérdéstípussal találkozik. Kérem az Ön által megfelelőnek 

vélt választ jelölje X-el. Specifikus kérdések esetén a feltett kérdést követően további 

útmutató található a kérdés értelmezésének segítésére. 

 

„A tudásmenedzsment tudatos stratégia: a megfelelő tudás megszerzése megfelelő időben és 

a megfelelő személye számára. A tudásmenedzsment hozzájárul a munkatársak és 

információk megosztásához és felhasználásához, ezáltal fejlesztve a szervezet 

teljesítményét.” (Grayson and O´Dell, 1997) 

 

1. Az alábbiak közül mi jellemzi a tudásmenedzsment fontosságát az Ön 

szervezetében?  

 Nálunk komplex tudásmenedzsment rendszer működik  

 Tudatosan alkalmazzuk a TM néhány elemét  

 Szervezetünknél a tudás menedzselése esetleges, a tudásvesztés veszélye fennáll  

 Tudásvagyonunk jobb kezelésével javíthatnánk szervezetünk hatékonyságát. 

 Nem rendelkezik tudásmenedzsment rendszerrel 

*Amennyiben szervezte nem rendelkezik tudásmenedzsment rendszerrel, kérem ugorjon a 3-

as kérdésre. 
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2. Ön vállalatának TM milyen mértékben jellemzik a következő problémák? (1-

kevésbé, 5-nagyon) 

 1 2 3 4 5 
TM előnyök ismeretének hiánya      

Információ dömping      

Az alkalmazottak egyéni tudásához való 

hozzájutás nehézsége 
     

Nincs idő a tudás megosztására      

Nincs elegendő erőforrás      

Az emberek nem akarják megosztani 

tudásukat 
     

Kevés beruházás a K+F-be      

Nincs meg a megfelelő tudás      

Nincsenek kihasználva a technológiai 

lehetőségek 
     

A vezetőség nem elkötelezett      

Nem megfelelő technológia      

 

3. Milyen mértékben vannak jelen a vállalatában a következő tényezők? (1-kevésbé, 5-

nagyon) 

 1 2 3 4 5 

Tudásorientált vállalati kultúra      

Technikai és szervezeti infrastruktúra      

Tudásmegosztást támogató felső vezetés      

Állandó kapcsolat a gazdasággal és 

értéknövekedéssel 

     

Folyamatorientáltság      

Egyértelmű jövőkép és nyelv      

Innovatív motivációs eszközök       

Valamilyen fokú tudásstruktúra      

Tudás- és információcsatornák       

 

 

4. A vállalatra milyen mértékben jellemző: (1-kevésbé, 5-nagyon) 

 1 2 3 4 5 

Tudást létrehozó adattárak kialakítása 

tudásmegosztás motiválása érdekében 
     

Tudáshoz, ismeretekhez való hozzáférés 

lehetőségeinek javítása 
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Tudásmegosztó vállalatban a környezet 

sajátosságainak javítása 
     

Új ismeretek megszerzésének támogatása 

képzésekkel, betanításokkal 
     

A tudás eszközeinek menedzselése      

Több jellemzős projektfolyamatok támogatása      

 

5. Megvalósít az Önök szervezete tudásmegosztást támogató projekteket? 

 Igen    Nem 

 

6. Milyen mértékben jellemzők a következő állítások szervezetére? (1-kevésbé, 5-

nagyon) 

 1 2 3 4 5 

A szervezet stratégiájában fontos szerepe 

van a tudás megosztásának 
     

A szervezetben aktív tudásátadás működik      

A szervezet rendelkezik tudásmegosztást 

támogató eszközökkel 
     

A szervezetben ösztönzik a 

tudásmegosztást 
     

 

7. Milyen eszközökkel valósul meg szervezetében a tudásátadás motiválása? (Több 

válasz is lehetséges) 

 Béremeléssel    Jutalmazással    Kafetéria 

támogatásával 

 Előléptetéssel    Munkafeltétel javításával   Felelőség vállalással  

 Tanulási lehetőséggel   Vállalati díjjal   Döntéshozatalban 

való  

 Kihívást jelentő feladatokkal  Egyéb         részvétellel  

   

8. Kérem jelölje be mennyire jellemzők az Ön vállalatára az alábbi sajátosságok (1-

kevésbé, 5-nagyon): 

 1 2 3 4 5 

Nyitott légkör      

A beosztottak nagyfokú döntési önállósággal 

rendelkeznek 
     

A tanulás elfogadott az alkalmazottak között      

A folyamatokat csapatmunka jellemzi      

Az alkalmazottak tudáscserére motiváltak      

A kollégák megbíznak egymásban      
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Gyakoriak a spontán együttműködések      

A felső vezetés támogatja az alulról jövő 

kezdeményezést 
     

A munkakörök változóak       

Hierarchikus viszonyrendszer a nem jellemző      

Konfliktusmegoldó vezetés      

Szoros, bizalmon alapuló emberi kapcsolatok a 

jellemzők 
     

A célok pontosan meghatározottak      

Az alkalmazottak teljesítik a vezető elvárásait      

Az alkalmazottak azonosulnak a stratégiai 

célokkal 
     

A vezetőség támogatja és bátorítja az 

alkalmazottakat céljaik elérésben 
     

 

9. Mennyire jellemzők a vállalat belső környezetére a következő ismérvek (1-kevésbé, 

5-nagyon): 

 1 2 3 4 5 

Az alkalmazottak szabadon kinyilváníthatják véleményüket      

A hibákat gyakran számon kérik az alkalmazottakon      

A dolgozók nyitottan beszélnek a szervezet működéséről      

Az előléptetés miatt az alkalmazottak elhallgatják az információkat      

A véleménykülönbségek nem veszélyeztetik a munkafolyamatokat      

A szervezet támogatja az új ötleteket      

A munkatempó túl gyors      

A szervezetben nincs idő a visszacsatolásra      

A szervezet nyitott az innovációra      

A szervezet rendszeresen gyűjt információkat a külső környezetéről      

A szervezet összehasonlítja teljesítményét versenytársaiéval      

A szervezetben problémák elemzésénél figyelembe veszik az építő 

konfliktusokat 
     

Az új alkalmazottak megfelelő képzésben részesülnek      

A tapasztalt munkatársak szükség esetén képzésen vesznek rész      

A szervezet tanulási céllal különböző fórumokat rendez      

Konfliktusok során a vezetők ösztönzik az alkalmazottak 

véleménynyilvánítását 
     

A szervezet támogatja a visszacsatolást      

Elektronikus eszközök biztosítják a tudásátadás      

 

10. Mi jellemző leginkább a vállalatra? (Kérem rangsorolja a válaszokat: 1-nem 

jellemző – 4 – leginkább jellemző) 

 családias légkör         dinamikus, versengő hely   

 eredményorientált      formális struktúra és vezetés a 

jellemző 



 

202 

 

11. Mi jellemző leginkább a szervezet vezetésére? (Kérem rangsorolja a válaszokat: 1-

nem jellemző – 4 – leginkább jellemző) 

 támogató, tanító jellegű       kockázatot, innovációt és  versengést erősítő 

 eredményorientált, agresszív   irányító, szervező és hatékony 

 

12. Mi jellemzi az alkalmazottak menedzselését? (Kérem rangsorolja a válaszokat: 1-

nem jellemző – 4 – leginkább jellemző) 

 csapatmunka, konszenzus és részvétel  

 önállóság, kockázatvállalás, innováció, szabadszellemiség, egyediség 

 versengés, magas elvárás és teljesítmény  

 munkabiztonság, konformitás, kiszámíthatóság, állandó kapcsolatok 

13. Mi járul hozzá a szervezet egységéhez? (Kérem rangsorolja a válaszokat: 1-nem 

jellemző – 4 – leginkább jellemző) 

 lojalitás, kölcsönös bizalom, szervezet iránti elkötelezettség    

 elkötelezettség az innováció és fejlesztések iránt 

 eredmény- és célorientáltság        

 formális szabályok és rendelkezések 

 

14. Mi jellemzi a szervezet stratégiáját? (Kérem rangsorolja a válaszokat: 1-nem 

jellemző – 4 – leginkább jellemző) 

 személyes fejlődés támogatása, bizalom, nyitottság, részvétel  

 innováció, új források beszerzése és kihívások megfogalmazása 

 versengés és teljesítmény orientáltság 

 állandóság, hatékonyság, koordináció és problémamentes működés 

 

18. Mennyire jellemzik a következő állítások az Ön szervezetét? (1-kevésbé, 5-nagyon): 

 1 2 3 4 5 

A szervezet struktúrája gyakran többdimenziós      

A szervezeti egységek egymást segítő 

struktúrákat alkotnak 
     

A szervezet a környezeti változásokra gyorsan 

reagál 
     

A döntések meghozatala gyors lefolyású      

A szervezetben támogatják az önálló döntéseket      

A végső döntést csoportosan hozza meg a 

szervezet 
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A szervezeti struktúra követi a kitűzött célokat      

A szervezetben dominánsak az informális 

kapcsolatok 
     

A vezetőség és a dolgozók között szoros 

kapcsolat áll fenn 
     

A folyamatok során támogatott az 

együttműködés  
     

A munkafolyamatok során a tervezésen van a 

hangsúly 
     

Fontos a szakmai objektivitás      

A folyamatok megvalósítását több aláírással 

igazolt engedély előzi meg 
     

A projektek megvalósítására külön szervezeti 

egységet hoznak létre a vállalatban 
     

A szervezet mérete és összetétele a megvalósítás 

folyamatában változik 
     

A megvalósítás folyamatát csapatmunka 

jellemzi 
     

A szervezeti struktúrában gyors az 

információáramlás 
     

A megvalósítás időtartamának/határidejének 

betartása fontos 
     

 

19. Mi jellemzi Ön és beosztottjai közötti kommunikációt? 

 egyoldalú írott   kétoldalú írott   kétoldalú írásbeli és verbális 

 egyoldalú verbális   kétoldalú verbális 

 

20. Az információátadás milyen módon valósul meg az Önök szervezetében? 

 szemtől szembeni kommunikáció által  telefonos beszélgetés által    levelezéssel 

 e-mail útján     chat programok által    gyűléseken 

 

21. Milyen mértékbe jellemzik az Ön vállalatának külső környezetével lévő kapcsolatát 

a tudásmegosztással terén a következő állítások? Közös együttműködésre jellemző (1-

kevésbé, 5-nagyon): 

 1 2 3 4 5 

Kutatás és fejlesztés területén      

Korszerű szakértelem megszerzésért      

Termelésben, szolgáltatás nyújtásában      

Konferenciák, szakmai találkozók, 

workshopok szervezése 
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Pénzügyi források, támogatások 

megszerzésének érdekében 

     

Vélemény, ismeretek és tapasztalatcsere 

céljával 

     

 

22. Más szervezetekkel megvalósult vagy tervezett együttműködés jellege: 

 Megbeszélés, tanácsadás            Fogyasztók véleménykutatása 

 Szövetségek, partnerkapcsolatok     Munkaerő kölcsönzése 

 Eladás növelése érdekében közös termelés/szolgáltatás    Klaszterek 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram, 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos 

kutatáshoz. A következő adatok a kérdőív eredményeinek statisztikai feldolgozásához 

szükségesek: 

 

Neme:   férfi   nő 

 

Kora:   18-25  26-35   35-45   46-55 

   több mint 55 

 

Mióta dolgozik a vállalatban (év)?  

 kevesebb mint 1 éve   1-3  4-5   6-10   több mint 10 

 

Milyen területen dolgozik a vállalatban? 

 termelés    projektmenedzsment    logisztika 

 HR      gazdasági osztály    karbantartás 

 kutatás, fejlesztés   értékesítés és marketing   minőségmenedzsment 

 

Hány teljes foglalkoztatású munkatársa van a vállalatnak 

 1-9    10-49    50-249   több mint 250 

 

Milyenágazatban tevékenykedik a vállalat? 

 kereskedelem   mezőgazdaság    pénzügyi tanácsadás 
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 építőipar    turizmus, vendéglátás  IT 

 feldolgozóipar   oktatás    áram-, gáz- és vízszolgáltatás 

 logisztika, raktározás  kormányzat     egyéb... 

 bányászat    egészségügyi-, szociális ellátás 

 telekommunikáció   ingatlan-ügynökség 

 

Milyen a vállalkozás jogi formája? 

 Egyéni vállalkozó    Részvénytársaság – Nyrt., Zrt.   Egyéb:  

 Betéti társaság – Bt.    Korlátolt felelősségű társaság – Kft. 

 Nonprofit társaság, alapítvány  Közkereseti társaság 

  

Hány éve tevékenykedik a vállalkozás a piacon? 

 < 1    év       6 – 10 év 

 1 – 5 év       > 10    év 

 

Mi jellemző az Ön vállalatára: 

 100% nemzeti, magántulajdonban lévő     többségben nemzeti, magántulajdonban lévő   

 100% nemzeti, állami tulajdonban lévő  többségben nemzeti, állami tulajdonban lévő  

 100% külföldi tulajdonban lévő   többségében külföldi tulajdonban lévő 

 

Milyen tevékenységet végez a vállalat? 

 csak termelő tevékenység     főleg szolgáltatásnyújtás 

 főleg termelési tevékenység    csak szolgáltató tevékenység 

 

Mi jellemzi az Ön vállalata tevékenységi körét? (1-nagyon alacsony, 5-nagyon magas) 

  1 2 3 4 5 

A tevékenységi kör tőkeigényessége      

Tevékenységi kör munkaigényessége      

A tevékenység tudás- és 

információigényessége 

     

 

Az Ön elérhetőségei (cím, e-mail, weboldal), amennyiben szeretne a kutatás 

eredményeiről értesítve lenni: 

Köszönöm az együttműködést!



 

 

2. Melléklet 

Hipotézis 2: Változók közötti korreláció  

Változó 1 Változó 2 

Perason -

féle 

korreláció 

Szig. Elem 

A vezetőség nem elkötelezett Nem megfelelő technológia ,829** 0,000 627 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
A vezetőség nem elkötelezett ,818** 0,000 627 

Nincs meg a megfelelő tudás 
Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,815** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Nincs idő a tudás 

megosztására 
,802** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására Nincs elegendő erőforrás ,802** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás Nincs meg a megfelelő tudás ,801** 0,000 627 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
Nem megfelelő technológia ,800** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nincs meg a megfelelő tudás ,792** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nincs meg a megfelelő tudás ,792** 0,000 627 

Nincs meg a megfelelő tudás Nem megfelelő technológia ,789** 0,000 627 

Nincs meg a megfelelő tudás A vezetőség nem elkötelezett ,787** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

A vezetőség nem elkötelezett ,778** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Nincs elegendő erőforrás ,771** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Nincs idő a tudás 

megosztására 
,770** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Nincs idő a tudás 

megosztására 
,770** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nincs elegendő erőforrás ,769** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nem megfelelő technológia ,769** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nincs elegendő erőforrás ,769** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Nem megfelelő technológia ,769** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás Nem megfelelő technológia ,761** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

,760** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

,760** 0,000 627 



 

 

Információ dömping 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

,755** 0,000 627 

Kevés beruházás a K+F-be Nincs meg a megfelelő tudás ,755** 0,000 627 

Információ dömping 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

,755** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Nem megfelelő technológia ,748** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás Kevés beruházás a K+F-be ,747** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására Nincs meg a megfelelő tudás ,745** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Nincs meg a megfelelő tudás ,742** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására A vezetőség nem elkötelezett ,739** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,736** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,735** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,735** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás A vezetőség nem elkötelezett ,733** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Kevés beruházás a K+F-be ,730** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,724** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás 
Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,724** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,724** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására Kevés beruházás a K+F-be ,721** 0,000 627 

Kevés beruházás a K+F-be 
Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,721** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Információ dömping ,720** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
A vezetőség nem elkötelezett ,719** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
A vezetőség nem elkötelezett ,719** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Kevés beruházás a K+F-be ,718** 0,000 627 

TM előnyök ismeretének 

hiánya 
Kevés beruházás a K+F-be ,718** 0,000 627 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
Kevés beruházás a K+F-be ,717** 0,000 627 



 

 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
Nincs meg a megfelelő tudás ,711** 0,000 627 

Információ dömping A vezetőség nem elkötelezett ,709** 0,000 627 

Információ dömping Kevés beruházás a K+F-be ,708** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására Nem megfelelő technológia ,708** 0,000 627 

Információ dömping Kevés beruházás a K+F-be ,708** 0,000 627 

Kevés beruházás a K+F-be A vezetőség nem elkötelezett ,704** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására 
Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,700** 0,000 627 

Nincs idő a tudás megosztására 
Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,698** 0,000 627 

Kevés beruházás a K+F-be Nem megfelelő technológia ,694** 0,000 627 

Nincs elegendő erőforrás 
Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,692** 0,000 627 

Információ dömping 
Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,690** 0,000 627 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
A vezetőség nem elkötelezett ,687** 0,000 627 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 

Nincsenek kihasználva a 

technológiai lehetőségek 
,686** 0,000 627 

Információ dömping 
Nincs idő a tudás 

megosztására 
,685** 0,000 627 

Információ dömping 
Nincs idő a tudás 

megosztására 
,685** 0,000 627 

Információ dömping Nincs meg a megfelelő tudás ,673** 0,000 627 

Információ dömping Nincs elegendő erőforrás ,665** 0,000 627 

Információ dömping Nincs elegendő erőforrás ,665** 0,000 627 

Információ dömping Nem megfelelő technológia ,655** 0,000 627 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
Nem megfelelő technológia ,651** 0,000 627 

Az alkalmazottak egyéni 

tudásához való hozzájutás 

nehézsége 

Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,646** 0,000 627 

Információ dömping 
Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,615** 0,000 627 

Információ dömping 
Az emberek nem akarják 

megosztani tudásukat 
,615** 0,000 627 

Forrás: Saját kutatás 


