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1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 

 A tudástársadalom elvárja, hogy a gazdasági szereplők képesek legyenek állandóan 

tanulni, valamint a megszerzett tudást és információkat - elsősorban a gazdasági előnyöket 

megcélozva -, hatékonyan és dinamikusan alkalmazni. Az állandó versengés 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.

 Kevés olyan kutatással találkozhatunk, amely nem a kialakult helyzet hatásait, hanem a 

felmerülő problémák leküzdésére alkalmazott megoldásokat elemezte.  A szervezetek jövőbeni 

fejlődésük érdekében fel kell, hogy ismerjék, milyen jellemzők és tényezők 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. 

 Dolgozatomban fontosnak tartottam feltárni azon vállalati megoldásokat, melyek 

elősegítik a munkavállalók, akár nehezen hozzáférhető és rögzíthető tudásának és 

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 megfelelő, valamint 

a tudásátadást támogató megoldásnak a tudásprojektek alkalmazását tekintem.  

 A vállalatok gyakran újabb megoldások, költséghatékonyabb módszerek alkalmazása 

érdekében partnerségekbe szerveződve valósítják meg tudásuk megosztását. Kutatásom 

vizsgálati területéül éppen ezért nem csak egy térségben koncentrálódó vállalatokat 

választottam, hanem a szlovák-magyar határtérség nyugati részében tevékenykedő 

szervezeteket. 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.  
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2 DOLGOZAT CÉLJA ÉS FELÉPÍTÉSE 

 A tudás jelenléte és jelentősége a vállalatok működésében megkérdőjelezhetetlen. 

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. 

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. 

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.  

Dolgozatom első fejezete főként kutatási eredményekre alapozva, a tudás 

felértékelődését és a vállalati versenyképességre gyakorolt hatását taglalja. 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 
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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 közötti, 

akár határon átívelő együttműködés jellegének elemzése is, valamint a tudásprojektek 

fejlesztési lehetőségeinek felkutatása.  
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3 A KUTATÁS CÉLJA ÉS A KUTATÁST MEGALAPOZÓ MODELL 

 Kutatásom során több alcélt fogalmaztam meg, melyek a következők: 

- összesíteni azon tudásmenedzsment modelleket, amelyek által növelhető a vállalaton belüli 

és vállalatok közötti tudásmegosztás hatékonysága, 

- összekapcsolni a tudásmenedzsment általam választott modelljét a tanuló szervezet alapjául 

szolgáló tényezőkkel, amelyek együttesen hozzájárulnak a tudásprojektek sikeres 

alkalmazásához, 

- 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 hipotéziseim felállításában is több, megelőző kutatás szolgált alapul. A primer és 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? 
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- 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 

szervezeti struktúra jellemzőire épül a tudásprojekteket kivitelezők struktúrája? Mely 

vezetési stílus elemeit hordozzák a szervezetek? 

- Melyek a tudásprojektek célkitűzései? A tudásprojektek sikerességi tényezői fellelhetők-e 

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 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 
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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. 

 

1. 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 

azért esett erre a modellre, mivel a tudás menedzselésének folyamatát világos, mindenki 

számára közérthető feladatok sorozataként építi fel.  
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2. ábra: A kutatási modell kiinduló körfolyamata 

Forrás: Saját szerkesztés Probst, 1998 alapján 

 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 (Probst-Raum-Romhardt, 1998; Hirjak-Nociar-

Okresa és társai, 2006). 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 szervezettudományok képviselői elsődlegesen a tudás hasznosságát a felmerülő 

problémák megoldásaként szemlélik. 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). 

 A tudás menedzselése során a szervezeten belül az átadás szereplői interakcióba 

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

1. 
Tudásprioritás 
meghatároása

8. Tudás 
ellenőrzése

7. Tudás 
rögzítése

6. Tudás 
hasznosítása

5. Tudás 
szétosztésa

4. Tudés 
fejlesztése

3. Tudás 
megszerzése

2. Tudás 
aznosítása
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részét képezi annak struktúrája, kultúrája és vezetésének stílusa. Modellemben ez a három 

meghatározó tényező a tudásmenedzsment körfolyamattal állandó és kölcsönös 

kapcsolatrendszert teremt.  

 

3. 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 
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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 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.  

 

4. 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 tudáson alapuló szervezetek a meglévő vállalati kultúrára épülnek, amelyek még nem 

minden esetben hordozzák a tudásközpontú jellemzőket. 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 

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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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 tudásmegosztás modellemben leginkább Quinn (1992) kultúratípusai közül a 

támogató és innováció-orientált kultúratípusainak sajátosságaival írhatók le. 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 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 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. 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). 

 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. 
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5. 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 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 

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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modellem harmadik síkja által behatárolt (sárga színnel jelölt) részét, a tudásra épülő szervezet 

vezetési stílusának összetevőit ábrázolja.  

 

 

6. 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, 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 

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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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.  

 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.  

 

7. ábra: A tudásmegosztást támogató modell jövőbeni lehetőségei 

Forrás: Saját szerkesztés 



 

15 

 

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, 

- a tudásmenedzsment eszközök alkalmazásának sajátosságait, valamint a tudásprojektek 

sikerességét biztosító tényezők mintaelemeknél való fellelhetőségét, 

- a tudás megszerzésén alapuló együttműködések jellegét.  
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4 A PRIMER KUTATÁS HIPOTÉZISEI, RENDSZERE, ÉS A KUTATÁS 

MÓDSZERTANA 

 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. Primer vizsgálatomat 

megelőző kutatásaim legfontosabb következtetéseit a következő táblázat tartalmazza. 

1. 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 
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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  

 A 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 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.  

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 a kutatási modellben való elhelyezkedésüket foglalja össze. 

2. táblázat: A hipotézisek rendszere 

Tudásmegosztást 

támogató modell 

részei 

Hipotézisek 

Tudásmenedzsment 

jellemzői és 

körfolyamata 

H1 A szlovák-magyar határtérség vizsgált vállalatai, függetlenül azok 

tevékenységi körének jellegétől, különböző mértékben, de 

felismerték a tudásmenedzsment jelentőségét 

H2 A tudás menedzselésének körfolyamatában felmerülő problémák 

intenzitása vállalati mérettől függ 

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 
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Tudásmegosztást 

támogató szervezeti 

struktúra 

H4 A tudásprojektek megvalósításának esélye nő, ha a szervezetek 

projekttípusú szervezeti struktúra tényezőivel rendelkeznek  

Tudásmegosztás 

támogató vezetési 

stílus 

H5 A tudásátadás inkább demokratikus vezetési stílus mellett valósul 

meg, mely jellemzőire befolyással van a tudásprojektek 

megvalósításának gyakorlata 

Tanulószervezet 

sajátosságai 

H6 A tanuló szervezettel szemben támasztott követelményeket 

befolyásolja a tudásprojektek kivitelezése 

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 

Tudásközpontú 

vállalatok 

együttműködése 

H8 A vállalatok közötti tudásátadási kapcsolatok sajátosságai 

függetlenek annak székhelyétől  

Forrás: Saját szerkesztés 

4.1 A primer kutatás módszertana 

 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 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.  

 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 kérdőíves 

lekérdezés mintáját 630 vállalat alkotja, amelyből 300 db Magyarországon, 330 pedig 

Szlovákiában tevékenykedik.  

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, 
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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. 

3. 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 
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5 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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5.1 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.  

4. 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 



 

22 

 

5.2 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 vizsgálatok során elemeztem a felmerülő problémák 

megjelenési formáit különböző létszámú alkalmazottakat foglalkoztató szervezetek oldaláról. 
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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 alapján meghatározó volt kommunikációs 

képességük és céltudatosságuk. Ezzel szemben a 2015-ös kutatás eredményei pontosan 

meghatározzák, melyek azok a tulajdonságok amelyek a tudásprojektet sikerességét 
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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 

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.  
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 Az előzőekben leírt kutatási eredmények alapján a következő téziseket fogalmaztam 

meg: 

5. 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: 

Tudásprojektek 

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. 

Bebizonyosodott, hogy a tudásprojektek sikerességéhez szükséges az 

értéknövekedésre való összpontosítás, valamint a tudásorientált 
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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 

5.3 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 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 
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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 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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