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1. BEVEZETÉS 

 

Az a tény, hogy a tudásmenedzsment a vállalatok életében fontos szerepet játszik, 

alátámasztható a tudományos publikációk számosságával. A szakirodalom kedvelt és - ma 

már állíthatjuk - alaposan feldolgozott témájának tekinthető. A gyakorlatban a közép és 

felsővezetők körében a stratégiaalkotás eszközévé, illetve a vállalati stratégia egyik 

részterületévé vált, módszereit operatív szinten is egyre gyakrabban használják. 

Azon döntésemet, hogy mégis ezen a területen kezdjem el a kutatásomat, a 

szakirodalomban oly sokszor megjelent Edwin Landtól - a HP vezetőjétől - származó 

idézet továbbgondolása erősítette meg. Land szerint a „Polaroid összes tőkéjének 90 %-a 

esténként autóba ül, és hazamegy”.  

Igen, de Land úgy gondolkozott, hogy utána reggel visszaül az autójába és a tőkéjének a 

90%-a újra egy helyen lesz, és elérhetővé válik. 

Miután a tudás egy része személyhez köthető, nem dokumentálható illetve nem 

verbalizálható, tapasztalatokon alapul, így felmerül a kérdés, hogy ezen tudás megtartása, 

főleg a kulcspozícióban lévők, illetve más szempontból a vállalat érdekében 

kulcsfigurának
1 

számító munkavállalók esetében milyen új feladatokat jelent a vállalat 

számára. 

A kérdés akkor válik igazán izgalmassá - amiben a disszertáció igazi 

értékét/hasznosságát is látom -, hogy ha a tervezhető munkaerőmozgások leggyakoribb 

formáját (itt elsősorban a nyugdíjazásra gondolok) megvizsgálva egy olyan folyamatot 

sikerül rekonstruálni, amely alapján a vállalatok képesek lesznek felkészülni egyéb 

tervezhető munkaerőmozgás (mint a szülési szabadság, vagy hosszabb idő a leány-, vagy 

anyavállalat külföldi telephelyein) esetén a folyamatos tacit vagy tapasztalati tudás
2 

megosztásra. 

A tacit tudás felértékelődése, és a felé irányított figyelem Amerikából indult, az 1990-es 

évek elején, amikor is az ún. „baby-boom”
3
 idején született alkalmazottak elérték a 

nyugdíj-korhatárt. Hazánkban találkozhatunk napjainkban ugyanezzel a problémával. Az 

                                                 

1
 A kulcspozíciók értelmezése, kulcsfigurák azonosítása, tipologizálása a dolgozat későbbi részének tárgya. 

2
 A fogalom magyarázatát a dolgozat későbbi része tartalmazza. 

3
Az 1950-es évekbeli amerikai demográfiai robbanás alatt született gyermekeket nevezik baby-boomereknek. 
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1990-es évekbeli rendszerváltás a piacgazdaság bevezetése hazánkban egy vállalkozói 

réteg kialakulását vonta maga után. Az üzleti élet ezen szereplői az elkövetkezendő 

években fogják elérni a nyugdíj-korhatárt, amikor a felépített kapcsolatrendszereiket, a 

megszerzett tudásukat, kimutatásaikat és végső soron vele együtt a vállalatukat is átadják 

utódaiknak
4
. Ma a legfontosabb célkitűzés ezen vállalkozások esetében az, hogy a 

nyugdíjba vonuló vezető, vagy kulcsember tudása a szervezet számára elérhető maradjon, 

beépülve a szervezet működésébe.  

„Számos vállalat és a közigazgatás komoly gondja, hogy bizonyos tudással és 

tapasztalattal rendelkező munkavállalói korosztály „egyszerre”, néhány év alatt vonul 

nyugdíjba, és nem tudják, hogy mi történik a tudásukkal. Két véglet jellemzi a 

felsővezetőket a „tömeges” nyugdíjba vonulással kapcsolatban: egyesek alulértékelik a 

korosztály szakértelmének mélységét és jelentőségét, másokat túlságosan szorongással tölt 

el a jövővel kapcsolatos bizonytalanság. Komolyan kell elemezni, hogy a nyugdíjba 

vonulásnak milyen hatása van a szervezeti teljesítményre, illetve a különböző típusú 

tudások esetleges elvesztése milyen következményekkel járhat” (Tomka, 2009, 14 o.). 

Tapasztalatom szerint a szervezetek nagy többsége azonban ezt a folyamatot, és a vele 

járó tudásvesztést nem tekinti fontosnak, ami valószínűleg azzal magyarázható, hogy 

jelentős hatásait nem ismerik, illetve nem tartják relevánsnak a versenyelőny és a haszon 

növelése szempontjából. Feltételezhető, hogy nem kísérnek figyelemmel számos olyan 

tényezőt, mint például az utód betanításának költségeit, az újból és újból felmerülő azonos 

hibák felbukkanásának költségeit vagy a ráfordított idő hatékony felhasználásának 

vonatkozásait. 

Mint ahogy ezt Peter Drucker is megfogalmazta „Ma az egyetlen igazán értékes 

erőforrás az egyének és a társadalom számára egyaránt a tudás. A tudással minden mást 

meg lehet teremteni” (Drucker, 1993). Ezek alapján fogalmazódott meg bennem az a 

kérdés, hogy hogyan adható át úgy a tapasztalati tudás, hogy az a vállalat számára 

hosszútávon elérhető legyen? Ha abból indulunk ki, hogy ez a tudás közvetlenül a 

tudáshordozóhoz kötött és az implicit jellege miatt interszubjektív módon 

kommunikálható, akkor ezt a kérdést nem is olyan egyszerű megválaszolni.  

                                                 

4
 Itt nem a családi vállalatok átadását értem az utódnak való átadás alatt, mivel ez a téma szempontjából igen 

nagy különbséget jelent, így jelezni kívánom, hogy ez a fajta tacit tudás megosztás nem témája a disszertá-

ciónak. 
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A TÉMA AKTUALITÁSA ÉS A KUTATÁS CÉLJA 

A téma multidiszciplinaritását figyelembe véve a dolgozat fő célkitűzése különböző 

tudományterületek elméleti és gyakorlati hátterére alapozva vizsgálni a tapasztalati/tacit 

tudás jelentőségét, átadásának szükségességét és lehetőségét, valamint annak eszközeit 

tervezhető munkaerőmozgás esetén. Egy, az elmélet alapján felállított modell segítségével 

a múlt-jelen-jövő viszonylatában egy olyan használható segédeszközt adni a vállalatok 

kezébe, mely közvetlen módon mutatja meg azokat az összefüggéseket, melyek a múltban 

megtett tudásátadási intézkedések birtokában - vagy éppen a meg nem tett tudásátadási 

intézkedések hiányában - képes a jövő várható eredményeire fókuszálva a jelenben 

ésszerűen cselekedni illetve azokra vonatkozó döntéseket hozni. 

Különös hangsúlyt fektetek a téma tudományos, ugyanakkor gyakorlati 

megközelítésére, mivel a disszertáció hangsúlyos szerepét abban látom, hogy a feltáró 

jellegű empirikus kutatás alapján a vállalatok szembesülnek azzal, hogy minden egyes 

munkaerőmozgás alkalmával a tudás tacit részének megóvása, „továbbörökítése” a 

vállalatnak mind anyagi, mind erkölcsi szempontból fontos. Napjainkban a versenyelőny 

megtartásának egyik záloga lehet a tudás, ennél is tovább gondolva a dolgot a láthatatlan 

tudás. Ezért rávilágítok arra, hogy ezek miatt a dinamikus folyamatok miatt a vállalatok 

tacit tudás megosztását is folyamatossá kellene tenni a vállalati gyakorlatban, minden 

„fontos” ember esetében. Ez az irányvonal abban térne el a tudásmenedzsment implicit 

tudással foglalkozó megközelítéseitől, hogy én a megoldást nem az implicit tudás explicitté 

tételében keresem, hanem egy olyan rendszerszemléletű folyamatban, melynek eredménye 

a tacit tudás átadási folyamat tudatos menedzselése.  

Célom tehát egy olyan eszköztár összeállítása, amely a tacit tudás megosztását segíti, 

azzal a céllal, hogy a vállalatok számára oly fontos erőforrást - a tudást - és annak is a 

kevésbé kézzelfogható részét a vállalatnál tartsa, és ezzel versenyelőnyét hosszú távon 

biztosítsa.  

Ahhoz, hogy a disszertáció fő kérdésére választ kapjunk mindenképpen szükséges 

tisztázni, hogy mit értünk tacit tudáson, kik számítanak kulcsembereknek, mi számít 

kulcspozíciónak, kulcstudásnak és milyen feltételeknek kell teljesülni a sikeres tacit tudás 

átadásához. A válasz keresésekor és a dolgozat felépítésében a következő vezérfonalat 

követem: 
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1. ÁBRA: A DOLGOZAT FELÉPÍTÉSE 

A téma aktualitása

A dolgozat célja

Tacit tudás menedzselése tervezhető munkaerőmozgás esetén, átadási folyamatok, akadályok, modellek, folyamatok

A tacit tudás megosztási piramis bemutatása
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2.1.
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Tudás

2.3

Tudásmenedzsment

2.4

Tudástranszfer

3.1.Megfigyelés

3.2.Feltárás

3.3.Általánosítás

3.4.Modellépítés

3.5.Tesztelés

3.6.Visszacsatolás

Gyakorlati hasznosítás

A kutatás korlátai

További kutatási irányok 

1. BEVEZETÉS11. . BEVEZETBEVEZETÉÉSS

3. EMPIRIKUS KUTATÁS3. EMPIRIKUS KUTAT3. EMPIRIKUS KUTATÁÁSS

4. BEFEJEZÉS4. BEFEJEZ4. BEFEJEZÉÉSS

Forrás: Saját szerkesztés 
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A tudományos szakirodalom alapos tanulmányozása során arra a megállapításra 

jutottam, hogy ha tacit tudás átadásról van szó, akkor mindenki a Nonaka és Takeuchi 

nevével fémjelzett tudásspirálban gondolkozik, és annak alapján keresi az új utakat az 

implicit tudás explicitté tételének lehetőségére. (Brockhoff, 2005, 74 o.; Baumard, 1999, 

227 o.). Véleményem szerint a mai felgyorsult világban - ahol a gazdaság kihívásainak 

egyik vezérszava a komplexitás és az implicit tudás megosztásának egyik módja a tudás 

explicitté tétele - a tudomány fejlődése érdekében hasznos az új utak keresése e témában is. 

A rendszerszemlélet fontossága egyre nyilvánvalóbbá válik számunkra, ha a 

gazdaságokban és a társadalmakban megjelenő felgyorsult változásokra gondolunk. Észre 

kell vennünk, hogy az életünk egyes területein meghozott döntések és azok hatásai nem 

szűkíthetők le az érintett területre. A szervezetek egészére ugyanúgy érvényes a 

rendszerelvű, komplexitásban való gondolkodás, mivel minden összefügg mindennel. A 

komplexitás egy „mindenütt jelenlévő kísérőjelensége a gazdasági jelenségeknek” (Reiss, 

1993, 54.o.). A menedzserek egyre inkább komplex vállalati problémákkal találják szembe 

magukat és elméleti síkon megalapozott téziseket követelnek tőlük, ezen szituációk 

megoldására (Stüttgen, 1999, 8 o.; Wildemann, 2008, 364 o.). Ha például a vállalat 

alkalmazásában lévő munkavállaló, aki az évek során megszerzett tudása, tapasztalata 

révén kulcsembernek számít, kiválik a cégtől, annak akár beláthatatlan következményei is 

lehetnek. Nemcsak a vállalat számára központi fontosságú személy elvesztéséről van szó, 

hanem adott körülmények között az addig fennálló szinergiahatás felbomlásáról is, vagyis 

a szervezeti tudás mértékének számottevő csökkenéséről. A szervezeti tudás csökkenése 

kulcsemberek kiválása esetén ugyanis nem arányos a fizikai munkaerő számának 

csökkenésével. Ezért a szervezetek fókusza folyamatosan a kulcsemberek lojalitásának 

megszerzése, az elsajátított hallgatólagos tudás átadása valamint az esetleges utánpótlás 

biztosítása kell, hogy legyen. 

A disszertáció elkészítése során képet adok arról, hogy a szervezeteknek milyen 

kihívásokkal kell szembenézniük, ha a tacit tudás átadását kell realizálniuk. A dolgozatban 

bemutatásra kerülő Tacit Tudás Megosztási Piramis (TTMP) alapján (2.4. fejezet) a 

szervezetek képesek lesznek ezen kihívásokat strukturáltan kezelni és a problémák 

kezeléséhez a folyamatok szervezéséhez használt eszközöket a megfelelő időben a 

megfelelő ember/ek bevonásával használni. A rendszerszemlélet elve tehát érvényesülni 

tud. 

A vállalati stratégiák a haszon maximalizálását, és ezzel együtt nem ritka, hogy 

szélsőséges esetben a vállalat túlélését is szolgálják. Pontosan ezért az alkalmazottak 
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tudásának beazonosítása, számontartása, kiaknázása, feltérképezése, megőrzése, azaz a 

tudás tudatos kezelése a vállalati stratégiának nagyon fontos részét képezi. A humán 

erőforrás menedzsmentnek kiemelkedő feladata megtalálni minden olyan lehetőséget, 

amellyel ezt a jelentős erőforrást a jövő számára meg tudja tartani (Fink, 2000). 

Egy vállalat versenyképességét az ipari termelés korszakában a termelési tényezők 

optimális kombinációjára bízták. E nézet szerint, a siker elsősorban ”a termelékenység 

növelése, a munkamegosztás és az anyagi termelési tényezők, mint a tőke, a gépek, a 

nyersanyagok optimális kombinációja révén érhető el. Az információ és a tudás korában a 

versenyképesség azonban az adatok, információk és a tudás optimális kombinációjától 

függ”(Haun, 2002, 9 o.). 

Riempp (2004) szerint a változó piaci környezet, az üzleti tranzakciók felgyorsításának 

és növelésének kényszere, a folyamatok növekvő komplexitása mind a know-how egy 

olyan magas fokát követeli meg, ami nem a megfelelő időben és a szükséges 

mennyiségben áll a munkavállalók rendelkezésére. A megváltozott piaci környezet továbbá 

oda vezet, hogy egy műszaki fejlesztés csak rövid ideig biztosítja a vállalat egyedülálló 

pozícióját a piacon. Közgazdaságilag nézve ez azt jelenti, hogy a know-how növelése, nem 

jelent csökkenő marginális hasznosságot. Ha valaki két autót, két lakást vagy két 

számítógépet birtokol egy további eszköz birtoklásának hasznossága kisebb. Ebből 

kiindulva viszont a know-how növekedése egy vállalat számára valóban növekvő 

hasznosságot jelent (Wilke, 2001). Ez is kiemeli a tudásmenedzsment fontosságát, mivel 

egy olyan erőforrásról beszélünk, amely azáltal, hogy növekszik, hasznosságából nem 

veszít, éppen ellenkezőleg, mennyiségének növekedésével a hasznossága is egyre nő.  

Így a vállalatok szembesülnek azzal a nehézséggel, hogy „hogyan tárják fel a dolgozók 

fejében tárolt know-how-t, azt hogyan ápolják, fejlesszék és bocsájtsák rendelkezésre." 

(Fink, 2000, 2 o.). Mivel a tudás, mint erőforrás ilyen módon gyarapítható. 

Végső soron az ember a tudás meghatározó hordozója, mivel ő rendelkezik releváns 

ismeretekkel a folyamatokról, a szabadalmakról, munkafolyamatokról, receptekről, 

technológiákról, rendelkezhet kézügyességgel, információkkal az ügyfelekről és a 

beszállítókról, valamint birtokában van a saját tapasztalatainak is (Haun, 2002). 

Probst és munkatársai annak a jelentőségét, hogy egyik munkavállaló tudását egy másik 

munkavállaló számára hozzáférhetővé kell tenni azzal is megerősítik, hogy bizonyos tudás 

intenzív vállalati területeken a sikert egyes személyek vagy csoportok garantálják, azaz 

ezek a munkavállalók a vállalat központi tudáshordozói. A versenyelőny szempontjából 

releváns tudást nagy részben ők állítják elő, és távozásukkal nagy „know-how lyukak” 



 16 

keletkeznének, amelyeket legtöbbször csak hatalmas költségek árán lehet újra eltüntetni 

(Probst, G., Raub, S. & Romhardt, K., 2003, 191 o). Ez a felismerés azért is fontos és 

meghatározó a dolgozat szempontjából, mert alátámasztja, hogy a kutatást érdemes ezeknél 

a csoportoknál kezdeni. Ezt a csoportot hívom én a kulcsemberek vagy szakértők 

csoportjának, melyet a későbbiekben (2.1. fejezet, Kulcsemberek-Kulcspozíciók) 

bővebben kifejtek és meghatározom a fogalmak pontos definícióit. 

A problémát egy szervezet számára tehát nem az információ alapú tudás információ- és 

kommunikációtechnikai eszközökkel történő megosztása jelenti, sokkal inkább az 

individuális tudás interpretálása és feldolgozása. Nem az információhoz való hozzáférés 

lehetőségének megteremtése jelenti a valódi kihívást, sokkal inkább azon módszerek 

felismerése és elsajátítása, mellyel a munkavállalók az információt egyéni képességeik 

szerint tudássá formálják (Fink, 2000). Riempp szerint ugyancsak figyelembe kell venni, 

hogy „nincs olyan tudás, ami az emberek nélkül létezhet és a munkájuk illetve 

munkaerejük nélkül egyetlen tudás sem éri el a hatását” (Riempp, 2004, 2 o.). 

A menedzsment feladata tehát a tudást menedzselni, különben a vállalat olyan 

veszélybe kerülhet, hogy hosszú távon elveszíti versenyelőnyét.  

KUTATÁSI KÉRDÉSEK 

A téma egyrészt elméleti, másrészt gyakorlati oldalról kérdéseket vet fel számomra, ezért a 

kutatási kérdéseket két irányból közelítem meg. 

Egyrészt felmerült a kérdés, hogy mi az a logikai rendszer, amellyel a személyhez 

kötődő tudás a meglévő tudásmenedzsment irányzatokban, modellekben elhelyezhető.  

Létrehozható-e olyan modell, amely a tudást nem csupán statikus erőforrásként kezeli, 

hanem a humán tényezőket figyelembe véve a tacit tudás dinamikáját, átadását helyezi a 

központba?  

Ezt továbbgondolva, - a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit is szem előtt tartva – 

felmerülhet a kérdés, hogy a tacit tudás megosztás vajon csak olyan módon képzelhető-e 

el, hogy azt explicitté, leírhatóvá konvertáljuk, majd egy infokommunikációs eszköz 

segítségével tároljuk és a munkatársak részére elérhetőséget biztosítunk hozzá.  

Ezen két fő kérdés alapján, további részkérdések válaszaira vagyok kíváncsi, amelyeket 

a következőkben foglalok össze: 

 Milyen tudásra van szüksége a vállalatnak? 
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 Milyen (a humán erőforrásban) rejtett tudással rendelkezik a vállalat, amiről 

esetlegesen nincs is információja?  

 Melyik tudást lenne kár elveszíteni (akár a tudáshordozó kilépésével, akár azál-

tal, hogy nem adták át a tudást)? 

Mindezek alapján a dolgozat legfőbb kérdésköreit a következőkben tudom 

összefoglalni:  

A magyarországi közép- és nagyvállalatok stratégiai kérdésként kezelik-e a távozó 

munkatárs birtokában lévő, személyhez köthető tudás megosztását? 

Vajon milyen eszközrendszer, vagy intézkedéscsomag áll a vállalatok rendelkezésére a 

tudásmegosztás szolgálatában? Ezekkel az eszközökkel az explicit vagy/és a tacit tudás 

megosztását ösztönzik és támogatják-e inkább? 

Továbbá, hogy a vállalatok látnak-e innovációs potenciált abban, hogy a távozó 

munkatárs „konzervált” tacit tudását tudatosan keverjék az újonnan belépő munkatárs 

tudásával, tapasztalataival, tacit tudásával? 
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR 

2.1.  MUNKAERŐMOZGÁS A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN 

Mint ahogy a bevezető részben röviden érintettem, a téma aktualitását demográfiai 

változások is alátámasztják, de nem ez az egyetlen eset a cégek életében, amikor a humán 

tőke összetételében változás következik be. 

A következőkben összegyűjtöttem és az egyéni karrier három fázisán keresztül 

bemutatom a munkaerőmozgás lehetséges okait. 

2. ÁBRA: A KARRIER FÁZISAI 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kezdeti szakaszban az egyén tapasztalatokat gyűjt, tudást halmoz fel és megismeri a 

munkahely követelményeit. Ekkor a leginkább rugalmas és innovatív a munkavállaló.  

A második szakasz az érettség, ekkorra megismeri a munkamódszereket és értékes 

hálózatra tesz szert. Ez tekinthető a karrier csúcsának.  

A hanyatlás szakaszában a munkavállaló széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik, 

valamint jellemzően közeledik a nyugdíjazáshoz. Ekkor sok szervezet elkezd lemondani 

ezekről az emberekről, a jó megoldás viszont a konzultánsi, tanácsadói bevonás lenne 

(Gyökér – Finna − Krajcsák, 2010, 169 o.). Ezzel a kijelentéssel nem értek egyet, mert a 

vállalati gyakorlatnak - feltételezésem szerint - igen markáns eleme a visszafoglalkoztatás. 
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Ezzel a kérdéssel a későbbiekben (3. fejezet) részletesebben is foglalkozom, mivel az 

empirikus kutatásom egyik fontos kérdése lesz, elsősorban innovációs szempontból.  

A szülési szabadság, az áthelyezés és betegség a munkavállaló ideiglenes, a kilépés és a 

nyugdíjazás végleges távozását jelenti. A munkavállaló betegsége vagy hirtelen 

elhatározásából történő kilépése nem tervezhető előre. 

 Jelen dolgozatnak nem témája ezen munkaerőmozgások vizsgálata, mivel egyrészt ezek 

nem tervezhetőek, másrészt a tudásátadás motivációjában olyan kérdéseket vetne fel, 

amelyek egy önálló disszertáció témáját jelenthetnék.  

A dolgozat az előbbiekben felsorolt indokok miatt a tervezhető munkaerőmozgásra 

fókuszál és a vállalatok számára felépít egy modellt, amely a folyamatos tacit tudás átadást 

támogatja. A vállalatok ezáltal sokkal jobb eséllyel indulhatnak a hosszú távon előre nem 

tervezhető, vagy nem jól tervezhető munkaerőmozgások során keletkező tudásveszteségek 

csökkentésére is.  

Az áthelyezés alatt, itt az anya- vagy leányvállalathoz történő át/kihelyezést is értem, a 

kezdeti és az érettség szakaszában is előfordulhat, ezt a vállalat előre tervezheti.  

A szülési szabadság a fiatalabb nőket érinti általában, ezért a karrier kezdeti fázisához 

soroltam. A Munka Törvénykönyve jelenleg 24 hét szülési szabadságot ír elő, azonban a 

távollét lehet hosszabb, ha az anya igénybe veszi a fizetés nélküli szabadságot a gyermek 

három éves koráig
5
, vagy egy második gyermek szülésére vállalkozik. A távozás ekkor 

hónapokkal előre tervezhető, van idő az utód kijelölésére és meg lehet szervezni a 

kismama tudásának átadását is. 

Hasonlóan - már évekkel korábban - tervezhető távozás a nyugdíjba vonulás is, ami a 

nyugdíjkorhatárt elérő munkavállalókat érint. Jelenleg az általános öregségi 

nyugdíjkorhatár 62 év, ami az 1952. január 1. előtt születetteket érinti, ők 2014-ben 

mehetnek majd nyugdíjba. Az 1951. december 31-ét követően születettek számára 

fokozatosan növekszik a nyugdíjkorhatár egészen 65 évig, ami majd az 1957-ben vagy 

utána születetteket érinti.
6
 

Életkortól függetlenül öregségi teljes nyugdíjra jogosultak azok a nők, akik negyven év 

jogosultsági idővel rendelkeznek (a jogosultsági időbe beleszámít a gyermeknevelés, de a 

keresőtevékenységnek minimális ideje harminckét év)
7
.  

                                                 

5
 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről, 138.§ 1. és 5. szakasz 

6
 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról, 18.§ 1. szakasz 

7
 2010.évi CLXX. törvény, 1.§ (1997. évi LXXXI. törvény 18. §-ának kiegészítése) 
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Ha egy hosszú idő alatt lépésről lépésre megszerzett, fontos tudással és főként 

tapasztalattal bíró kolléga távozik, pótlása nagyon nehéz feladat. Egyes vállalatok 

igyekeznek feltérképezni alkalmazottaik tudását. Ehhez elsőként az alapkompetenciákat 

kell azonosítaniuk, vagyis a működéshez, termeléshez alapvetően szükséges 

tudásterületeket. Nagyon fontos megfigyelni, hogy a már feltérképezett tudás milyen 

kapcsolatban van az egyénekkel. A tudás birtokosainak azonosítása után a tudásuk 

megőrzésének módszereit kell megkeresni (Bencsik, 2009, 110-111 o.). A disszertáció 

ezeket a módszereket keresi a személyhez kötött tacit vagy a tapasztalati tudásra
8
 

fókuszálva. 

A KSH adatai szerint 2008-ban az 50 év feletti korosztály a népesség közel 37 

százalékát tette ki. Az 50-64 évesek aránya 20,4 százalék, a 65-79 éveseké 12,5 százalék, a 

80 évnél idősebbeké pedig 3,7 százalék. Ezen adatok és az ismert tendenciák is 

alátámasztják és számszerűsítik azt a tényt, hogy a munkavállalók jelentős része közel van 

a nyugdíjkorhatárhoz és el is fog menni nyugdíjba. 

Szekunder adatokat kerestem arra vonatkozólag, hogy mennyivel előtte ébrednek rá ma 

a cégek ennek a folyamatnak a következményeire, de ilyen jellegű kutatást nem találtam, 

ezért feltételezem, hogy a vállalatok nem foglalkoznak a kérdéssel. 

Kulcsemberek – Kulcspozíciók 

Az előzőekben bemutatott munkaerőmozgás kapcsán már említettem, hogy egy munkatárs 

esetén, - akár tervezhető, akár nem a távozása -, a vállalatot mindenképpen veszteség éri. 

Olyan tudás távozhat a vállalattól, ami pénzt, versenyelőnyt jelentett. Ezt a veszteséget a 

vállalatok még tragikusabban élik meg, ha a távozó személyek a vállalat kulcsemberei. 

Felmerül a kérdés: hogy ki lehet egy vállalat kulcsembere? Milyen ismérvekkel 

jellemezhetőek, valamint hol találhatjuk meg a vállalaton belül a kulcsembereket?  

Először talán azt gondolhatnánk, hogy szükségszerűen a felső vezetés, vagy legalábbis a 

középvezetés szintjén kell keresnünk. A gyakorlat azonban mást mutat. Egy kulcsember 

lehet egy fontos részleg csoportvezetője, vagy egy értékesítő, de akár a raktár vezetője is 

(Sveiby, 2001). 

Wiig (1994) szerint egy vállalat számára kulcsember lehet egy olyan gyakorlott 

szakértő, aki kevesebb információból jobb döntést képes hozni, mint egy nála 

tapasztalatlanabb. Ez teszi ezeket az embereket értékessé a vállalat számára, hiszen 

                                                 

8
 (ld. 2.2. fejezet) 
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információval való ellátásuk költsége a tapasztalataik miatt alacsonyabb, mint egy kezdő 

döntéshozóé. S mindemellett döntéseik minősége is jobb. Wiig a tudásszint tekintetében a 

vállalati alkalmazottakat a következő kategóriákba sorolta: 

 Kezdő: aki csak felügyelet alatt alkalmas problémamegoldásra, de nem képes a 

döntések önálló meghozatalára, hiszen tudása az adott probléma teljes elemzéséhez 

nem megfelelő.  

 Középhaladó: aki még mindig nem rendelkezik rálátással az egész vállalati problé-

mamegoldás területére, ezért döntései lassúak és esetenként nem kielégítő minősé-

gűek, ugyanakkor bizonyos feladatok ellátására már egyedül is képes. 

 Kompetens: aki még kellő tapasztalat híján külső tudáson alapuló magyarázatokkal, 

érvekkel támasztja alá önálló döntéseit, többnyire szabványszerű, egyszerűbb meg-

közelítéseket alkalmazva. 

 Eredményes: olyan személy, aki már ismerősen mozog a tudás különböző szem-

szögei között, a rutinproblémák és már a kihívást jelentő feladatok megoldásában is 

jeleskedik, döntései megfelelő, de gyakran váltakozó minőségűek. Képes komplex 

helyzeteket is felmérni, alkalmas csoportok irányítására, de még nem látja át az 

összes közvetett következményt. 

 Szakértő: aki megfelelő rálátással bír a tudásra és annak alkalmazási területeire, il-

letve felismeri felhasználása üzleti értékét. Döntéseit megfelelő időkorlátok között 

hozza meg, a feladatok megoldásakor már hasznosítja korábbi, megfelelően nagy-

számú tapasztalatát. Az általa jól ismert szakterületen a rutinszerű döntéseket ha-

mar meghozza, ezekben az esetekben az alternatívák keresése sem okoz gondot 

számára. Mentora lehet kevésbé gyakorlott munkatársainak. 

 Mester: aki számára automatikus tudássá vált a szakterületének nagy része, kiváló 

minőségű döntéseket hoz, a szituációk megértésében széles perspektívájú nézetei 

segítik, igyekszik a problémát nemcsak megoldani, de gyökerét is felkutatni. 

 Nagymester: ezt a szintet már kevesen érik el, ők világhírű mesterei a tudásnak, 

amit birtokolnak. Hosszú távú perspektívákkal rendelkeznek, így a valós problémá-

ra tudnak koncentrálni, döntéseiket teljesen egyedül hozzák meg, mások segítségét 

csak a legjobb információ beszerzésénél veszik igénybe. 

Wiiggel (1994) ellentétben Bacsur Kálmán és Dr. Boda György (2010) teljesen más 

nézőpontból közelítette meg a kulcsember kérdését. Szerintük egy vállalat a kulcsembereit 

kétféle kompetencia felől közelítheti meg. Az egyik a szakértői kompetencia, azaz, hogy az 

adott egyén mekkora tudás birtokában van, milyen képességekkel rendelkezik egy-egy 
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feladat elvégzéséhez. A másik a szervezeti kompetencia, tehát az, hogy az adott egyén 

mennyire lojális a szervezethez, mennyire foglalkoztatják a szervezeti folyamatok, 

szabályok, mennyire igyekszik ezeknek megfelelni. Ha a két dimenziót együttesen 

ábrázoljuk, amint az látható a 3. számú ábrán is, akkor négy szerepet tudunk 

megkülönböztetni egy szervezeten belül: a szakembert, a menedzsert, a vezéregyéniséget 

és a támogató személyzetet (Bacsur, Boda 2010). 

3. ÁBRA: A KULCSEMBEREK ELHELYEZKEDÉSE A SZERVEZETBEN 

 

Forrás: Bacsur-Boda (2010). 

 

Bacsur Kálmán és Dr. Boda György (2010) szerint egy vállalatnál olyan személy lehet 

kulcsember, aki vagy a szakértői, vagy a szervezeti kompetencia dimenziójában magas 

értéket képvisel, tehát a fentebb látható táblázatból a menedzserek, a szakemberek vagy a 

mindkét dimenzióban magas értékkel rendelkező vezéregyéniségek. A támogató 

személyzetet tehát nem sorolják a kulcspozíciók közé, hiszen ők alacsony szervezeti és 

szakértői kompetenciával rendelkeznek. A támogató személyzetet könyvelők, titkárok és 

titkárnők, recepciósok, takarítók alkotják, akiknek szerepe a szakemberek és a 

menedzserek munkájának segítése. Nincs olyan képességük, amely kiemelt helyet 

biztosítana számukra a szervezetben. Bár ez messze nem jelenti azt, hogy ne lennének 

fontosak a szervezet számára, hiszen a jól működő támogató háttér minden vállalat 

életében elengedhetetlen.  

A kulcsemberről elmondható, hogy az általa betöltött pozíció jó szakembere, akinek 

ismertetőjegye a magabiztosság, a kompetencia, mellyel képes áthágni a tankönyvekben 
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fellelhető tudást. Egy problémával szembetalálkozó vállalati alkalmazott szívesen fordul 

segítségért ezen kulcsemberekhez, akiket nagyra becsülnek, s majdhogynem a 

„mindentudó” jellemzővel illetik. De mik is lehetnek ezek az adottságok, melyek 

nélkülözhetetlenné teszik ezeket az embereket? Összefoglalva azt mondhatnánk, hogy az a 

személy lehet a vállalat kulcsembere, aki valamilyen, a vállalat számára fontos tudást 

egyedül birtokol, s tudása nem helyettesíthető mással (Sveiby, 2001). 

A kulcsemberek meghatározására, mint ahogy azt az előbbiekben láthattuk, mind a 

magyar mind a nemzetközi tudásmenedzsment tudomány legismertebb képviselői tettek 

kísérletet. Ez is bizonyítja, hogy a vállalatok életében jelen vannak kulcsemberek és az ő 

tudásuk fontos és meghatározó.  

Kutatásomban kulcsemberként kizárólag a vállalat alkalmazásában álló munkaerőre, és 

az ő kulcsszerepükre koncentrálok. Azzal a feltételezéssel élek, hogy a kulcsemberek a 

vállalatnál dolgozó azon egyének, akik távozásával a vállalati tudás kimutathatóan 

csökken, tehát távozásuk hatással van a működésre; a szervezeti költségek növekednek, a 

termelékenység és a hírnév romlik. 

Empirikus kutatásom során a kulcsember fogalmát a vállalat gyakorlati oldaláról is 

pontosítani szerettem volna, ezért felkértem a kutatásban résztvevő vállalatok vezetőit, 

hogy nevezzenek meg kulcsembereket és kulcspozíciókat a vállalatuknál és indokolják 

választásukat. Az eredményekre részletesen az empirikus kutatásban (3.2. fejezet) 

visszatérek. 

2.2.  TUDÁS 

A tapasztalati tudás átadáshoz kapcsolódó tudásfogalmak 

A 21. század gyorsan változó világában új tényezők jelennek meg a vállalatok 

eszköztárában. Egy olyan láthatatlan erőforrásról van szó, amelynek a szakirodalomban is 

nagyon sok elnevezése és megközelítése létezik. Nevezik szellemi tőkének, immateriális 

eszköznek és „egyszerűen” tudásnak is. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik 

formája, a szervezeti vagyon része.  

Mára elfogadják a nem tárgyiasult eszközök értékteremtésben és növekedésben betöltött 

kritikus szerepét, és kiemelik azok tudatos menedzselésének szükségességét (Kosiol 1979, 

Wall, Doerflonger, 1999; Petty, Guthrie, 2000). 

A tudás tőkeként való kezelése a cégek életében bár egyre gyakrabban fogalmazódik 

meg igényként, még ma sem igazán elterjedt. Ugyanis a hagyományos vállalatvezetés 
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inkább a kézzelfogható vagyonelemekre fókuszál, ugyanakkor a tudás stratégián alapuló 

vállalatvezetés feladatának tekinti a cég intellektuális tőkéjének fejlesztését. Lassan 

változik a gondolkodás, mely előrevetíti, hogy a vállalatok hatékonyságához jelentősen 

hozzájárul az a tudástőke, amivel rendelkeznek. (Poór, 2010) 

A tudásgazdaságban a gazdasági szereplők azon képessége játszik elsősorban szerepet, 

amelyben értékesíteni tudják a tudástőkéjüket, azaz képesek hozzáadott értéket teremteni. 

Mindezt a közösen nyert ismeretek és tapasztalatok hasznosításának köszönhetően. 

Termelési tényezőként jelenik meg a tudás többek között Siebert és Wilke műveiben. 

(Siebert 2007, Wilke 1998) is. A vállalatok egyre jobban függnek az immateriális 

erőforrásoktól, és valamennyi iparágban minden eddiginél többet fektetnek kiaknázásukba. 

Az iparosodott országokban azok az aránya, akik dologi javakat állítanak elő, jelenleg 

20%, szemben a néhány évtizeddel ezelőtti 50%-kal. A vállalatok teljesítményét egyre 

nagyobb mértékben befolyásolja a tudásmenedzsment, egyre komolyabb szükségük van 

annak kezelésére is. A tudás ilyesfajta menedzselésének növekvő szükséglete miatt a 

tudásmenedzsment az elmúlt évtizedekben, mind a menedzsment szakirodalomban, mind 

az üzleti világban egyre jelentősebb szerepet kapott.  

Egy vállalat értéke leggyakrabban az eszközei és forrásai alapján kerül meghatározásra. 

Egy felvásárlás során mégis hajlandóak a vagyonértéknél magasabb vételárat megfizetni a 

vevők. Számviteli szakemberek ezt a jelenséget azzal magyarázzák, hogy a cégnek nem 

csak a vagyonát, hanem jövedelmezőségét és növekedési potenciálját is figyelembe kell 

venni értékének meghatározásakor.  

Van egy tétel, ami csupán az eredmény kimutatásban jelenik meg a könyvekben, és ott 

is csupán költségként. A másik oldallal, a hozzáadott értékkel a számvitel nem számol, 

mintha nem is létezne, és ez a tétel nem más, mint az emberi erőforrás. Az emberi 

erőforrás az, ami egy vállalatot sikerre vihet, vagy éppen elbuktathat, segítheti vagy 

gátolhatja a növekedést, hiszen minden eszköz és struktúra, emberi erőforrás eredménye 

(Czipf, 2010). 

Napjainkban egyre gyakoribb, hogy a vállalatokat tudásszervezetként emlegetik 

(Bencsik, 2009), ami arra utal, hogy a vállalat a dolgozók tudására, kompetenciájára épít. 

Ezek a vállalatok képesek a fejlődésre a folyamatos megújulásra.   

A felelős vállalatvezetésnek - miután felismerte a dolgozóiban rejlő értékeket - nem 

marad más dolga, minthogy maximálisan kihasználja, a vállalat hasznára fordítsa azt. Az 

első akadály ezen a ponton merül fel, hiszen a tudás nem megfogható dolog, nem könnyű 
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eltárolni és megosztani. Belátható, hogy a tudás önmagában még nem hatalom, ahhoz, 

hogy hatalommá váljon, azt tovább kell adni, fel kell használni. 

A környezeti változások, a globalizáció, a kiszervezések, napjaink felgyorsult élete, a 

növekvő verseny előidézte, hogy a vállalatok olyan folyamatot alkottak a tudás 

megőrzésére, melyhez a tudásmenedzsment biztosítja a hátteret. 

Az ez irányú fejlődés teszi szükségessé és indokolttá, hogy a tudással rendszeresen és 

célzottan foglalkozzunk. A tudásmenedzsment ezért vált a vállalatok és szervezetek 

központi témájává. 

A tudásmenedzsmenttel kapcsolatos viták körében fontos szerepet kapnak a tapasztalati 

tudás megosztásáról szóló elmélkedések. Egy vállalatnál akkor válik igazán relevánssá ez a 

téma, ha a tapasztalt munkatársak/vezetők ill. szakértők a vállalatot elhagyják. A 

következő Dewey idézet tömören foglalja össze a tapasztalati tudás jelentőségét és értékét: 

„Egy gramm tapasztalat többet ér, mint egy tonna elmélet… ” (Dewey 1993, 193.o.).. 

Adattól a tudásig 

A tudás definiálása nem egyszerű és nem is újszerű. Amikor a tudás definícióját kerestem, 

egészen az ókorig visszanyúlóan találtam kezdeményezéseket meghatározására. Csak 

néhány példa a teljesség igénye nélkül abból, hogy őseink mit értettek a tudás fogalma alatt 

illetve mivel kapcsolták össze azt. 

Konfuciusz szerint „ A tudás az tudás, a tudatlanság pedig tudatlanság. Ez a tudás.”, 

Platon a tudást valós, megalapozott véleménynek tartja, Arisztotelész úgy gondolja, hogy 

„Tudásunk a feltett kérdésekre adott válaszokból áll”. Van, aki funkcionális oldalról 

közelíti meg a kérdést. Francis Bacon 1597-ben híressé vált mondata szerint „A tudás 

hatalom.” Benjamin Franklin megelőzve korát közgazdaságilag is fontos tudásdefiníciót 

alkotott, vagyis „A tudás mindig a legjobban kamatozó befektetés.” 

Az emberiség fantáziáját tehát már az antik világ óta izgatja a tudás definiálásának 

kérdése, mégsem sikerült a mai napig egy homogén tudás definíciót alkotni.  

Számos tudományterület kutatói foglalkoznak a kérdéssel. A megjelenő publikációk a 

tudás meghatározását rendszerint az adat és információ fogalmának meghatározása, illetve 

azokkal történő összehasonlítás útján végzik el. 

Röviden meg kell említenem a jel, adat, információ, tudás lehatárolását, mivel az 

általam kiválasztott modellek is foglalkoznak vele (ld. 2.2, 2.3, 2.4. fejezet). Ennek 

azonban tudatosan nem szánok nagyobb terjedelmet, mivel nagyon széles a téma 

szakirodalmi háttere (Huszka, 2001; Balázs 1993, Barancsi, Horváth, Szennyesy, 2001; 
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Shapiro, Varian, 2000) és jelen disszertáció szempontjából a tudás fogalom releváns és 

hangsúlyosabb. Dolgozatomban a tudás jelenségének mélyebb megértéséhez a tudás 

általános fogalmi meghatározását a tudás különböző formáinak bemutatása követi, végül 

pedig tudásmenedzsment útvesztőjén keresztül jutok el a tapasztalati tudás lehatárolásához, 

és a tacit tudás különös tulajdonságaihoz, amely a disszertáció alapját képezi. 

Az adat 

„Az adat eseményekkel kapcsolatos elvont, objektív tények összessége, a tranzakciók 

rendszerezett jegyzékeként határozzuk meg” (Davenport, Prusak, 2001. 18.o.). Az adatok 

tehát önmagukban kevés relevanciával bírnak, önmagában nincs sem jelentése, sem 

bármilyen szövegösszefüggése. A tranzakciók rendszerezett jegyzékeként határozhatjuk 

meg (Bögel, 2000).  

Természetesen minden szervezetnek szüksége van bizonyos mennyiségű adatra, sőt 

vannak olyan vállalatok, melyek működése erősen adatfüggő, mint a bankok, 

biztosítótársaságok vagy a tőzsde, ahol az adatkezelés a szervezet működésének záloga. 

Az információ 

Az információt úgy is definiálhatjuk, mint használható adatot. Úgy vélem mindenki 

számára érzékelhető, hogy az információ annyival több, mint az adat, hogy jelentése van. 

Az információ üzenet, mely általában dokumentum, vagy jelentés formájában, látható vagy 

hallható kommunikáció elemeként jelenik meg. A többi üzenethez hasonlóan feladóval és 

címzettel rendelkezik. A címzett dönti el, hogy a kapott üzenet információ-e számára. Ez 

akkor lehetséges, ha az tájékoztat valamiről, tehát információtartalommal bír, jelentése 

van. Elmondhatjuk, hogy az adat akkor válik információvá, ha jelentést rendelünk hozzá. 

Ez a következő formákban történhet: 

 Kontextusba helyezés: az adatok összegyűjtésének célját fogalmazzuk meg 

 Osztályozás: ismerjük az adatok fő összetevőit 

 Számítás: az adatok statisztikailag elemezhetőek 

 Javítás: az adatokból a hibák eltávolíthatóak 

 Tömörítés: az adatok összefoglalása 

Az adat és az információ lényegében a tudás hierarchikus rendszerének elemei. A 

három fogalom egymással fel nem cserélhető. A vállalat sikeressége is múlhat azon, hogy 

ezek közül adott helyzetben melyikre van szüksége, mi áll a rendelkezésére, és melyiket 

milyen módon tudja hasznosítani. 

Az információ célja, hogy változtasson a címzett felfogásán, befolyásolja ítéleteit, 

viselkedését (Davenport, Prusak, 2001). 
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Peter Drucker szerint az információ relevanciával és céllal felruházott, saját alakkal 

rendelkező, értelmezett adat, mely akkor válik információvá, ha a létrehozója jelentést 

rendel hozzá (Davenport, Prusak, 2001). 

Minden szervezet létezéséhez és működéséhez szükségesek azok az információk, 

melyek a napi rutintól a versenyképes működésig rendelkezésre kell, hogy álljanak. Az 

információ olyan tény, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az adat és az 

információ egymásra épülő, egymásból következő, de mégis jól elkülöníthető fogalom. Az 

adat többnyire numerikus érték, jelek összessége, mely önállóan nem bír jelentéssel. 

Ugyanakkor az adatok összerendezése, kapcsolatba helyezése információt eredményez. 

Más szóval információról akkor beszélünk, ha az adatoknak jelentést adunk. Az 

információk feldolgozása, megértése, befogadása alakítja tudásunkat. 

Tudás 

E témakörhöz szorosan kapcsolódik az adat és az információ fogalma, de tágabb 

értelemben ide tartozhat a komplexitás, gyakorlati igazság, tapasztalat, ítélet, 

automatizmusok és intuíció, valamint az értékek és hitek definíciója is. A tudás viszont 

átfogóbb, mélyebb, gazdagabb, ezért nagyon nehéz egyetlen mondatban megfogalmazni. 

„Az adat eseményekkel kapcsolatos elvont, objektív tények összessége. Szervezeti 

vonatkozásban az adat legjobban használható definíciója, ha a tranzakciók rendszerezett 

jegyzékeként határozzuk meg.” (Davenport-Prusak, 2001., 18.o) A fentiekben leírt logika 

értelmében eljuthatunk az adattól a tudásig, hiszen az adat megfelelő háttér információ 

nélkül, önmagában nem helytálló, egy adott szituációra vonatkozik, egy adott időpontban. 

„Információról akkor beszélünk: ha az adatokat kategorizáljuk, elemezzük, összegezzük, 

továbbá valamilyen jelentéstartalmat, hozzáadott értéket rendelünk hozzá, valamilyen 

következtetést vonunk le belőlük.” (Bencsik, 2009., 17.o) Az információ a tanulási 

folyamat része, amikor feldolgozásra kerül az adat. Az információ megértése pedig a tudás 

felé vezető út.  

Azt előrebocsátom, hogy a tudás tökéletes definíciója nem létezik, mivel egyik sem 

lehet kielégítő minden szempontból. A tudásban szubjektivitás rejtőzik, mellyel Polányi 

Mihály is foglalkozott. Bizonyos tudományoknál, mint például a pszichológiában, 

szociológiában kifejezetten romboló hatással bír, ha ez a szubjektivitás túlzottan torzítja a 

kutatók szemléletmódját, a kidolgozandó elméleteket. „Polányi szemléletének sarkköve, 

hogy „nincsen megismerés megismerő nélkül”, azaz a tudás nem választható le a 

megismerő személyéről – tehát nem vizsgálhatjuk úgy a tudást, hogy létrejöttének 

folyamatát, s ez által a megismerőt, aki a tudást létrehozta, ne vizsgálnánk.” (Szabóné, 
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2006). A Magyar Nagylexikon szerint a tudás a megismerés, a tanulás, illetve a tapasztalás 

folyamatának a végeredménye. Tárgya a való világ és benne az ember önmaga. Alanya az 

emberi szubjektum, amely leképező apparátusával mutatja a való világot. Megfogalmazása 

az elmélet, az elméletek egy tárgyra vonatkoztatott rendszere. A tudás összefoglalása a 

tudomány. A tudás a vélekedéssel ellentétben bizonyítható, szükségszerű ismeret, amelyet 

a logika törvényei garantálnak, vagy valamilyen magasabb rendű ideában való részesedés, 

illetve intuíció. Ez utóbbi a vallási élmény jellegű, megváltó tudás. Aquinói Szent Tamás
9
 

a tudást, és annak „ellenkező értelmű fogalmát”, a hitet tárgya és módszere szerint 

elválasztotta egymástól. A tudás határainak felismerése a középkorban fogalmazódott meg. 

A tudás filozófiai vizsgálata az ismeretelmélet. Társadalmi jellegének vizsgálatára a 20. 

században létrejött a tudásszociológia (Magyar Nagylexikon 2003, 767.o.).  

A pszichológiai lexikon (2007) a következők szerint határozza meg a tudást: 

„megismerési folyamat eredménye, amelynek során szubjektív és objektív tények és 

eseményekről, tárgyakról és tárgyak közötti kapcsolatokról alkotott következtetések 

meggyőződésekké dolgozódnak föl." A pedagógiai lexikon meghatározása szerint „a 

‘folyamatos követés’ eredménye annak tudomásulvétele, hogy mi megy végbe 

környezetünkben és önmagunkban” (Pedagógiai Lexikon 1997, 576.o.). 

A tudást, mint ahogy az előbb felsorolt példák is tükrözik, több tudományág is 

sajátjaként kezeli, ezért a fogalom interdiszciplináris jellege is magyarázatot ad arra, hogy 

miért nem tudunk egységes definíciót alkotni. 

A definícióalkotó személyes elkötelezettségétől, beállítottságától függően lehet 

filozófiai, mérnöki, menedzseri és még sok más megközelítése egy-egy fogalomnak. 

Többféle tudásfelfogás alakult ki az idők során, ami folyton változik. A tudás nem 

algoritmizálható, nem írható le teljesen szabályokkal, legnagyobb részt személyes jellegű, 

egyének által létrehozott és fenntartott, és ezért érzelmek és szenvedélyek befolyásolják. 

Bizonyos tényeket, adatokat, információkat könnyen megjegyezhetünk, ahhoz azonban, 

hogy ezeket alkalmazni tudjuk és képesek legyünk tovább is fejleszteni ezt a tudást, hosszú 

ideig tartó tanulás, érlelődés, tapasztalás szükséges. A tudás mélyen gyökerezik az egyén 

értékrendszerében, így nem egyszerűen a gondolatok összességét jelenti, hanem az azt 

keretbe foglaló értelmezési sémákat és értékrendszert is, amelyek révén a kultúrába is 

beágyazódik. (Zoltayné, 2002) 

                                                 

9
 Summa contra gentiles, 1258–1264 
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A tudás tettekben nyilvánul meg, közel esik a cselekedethez, ez az egyik alapvető oka 

annak, hogy a tudást különösen értékesnek tartjuk. A tudást az általa kiváltott döntések és 

tevékenységek alapján kell megítélni, ugyanis a tudás által bölcsebb döntéseket tudunk 

hozni a vállalati stratégiával, a konkurrenciával, a fogyasztókkal, az elosztási csatornákkal 

vagy a termékek és szolgáltatások életciklusával kapcsolatban. (Davenport – Prusak, 2001) 

A vállalatok életében a szervezeti kultúra részeként jelenik meg, illetve az eljárásokban, 

gyakorlati tevékenységben is fellelhetőek. O’Dell és Grayson (1997) szerint üzleti 

szempontból a szervezetek számára a tudás az, amit tudni lehet a vevőkről, a termékekről, 

a folyamatokról, a hibákról és a sikerekről. Nonaka (1994) megfogalmazása szintén egy 

másik irányból közelíti meg a tudás fogalmát: a tudás egy egység megalapozott hite lehet 

arra vonatkozóan, hogy meg tud oldani egy problémát. Ez pedig a döntésképességet növeli.  

Bell tudásdefiníciója szerint a tudás „a különféle események és termékek fontosságáról 

való olyan döntés, amely az eltérő felfogásokból és/vagy elméletekből következik”. (Bell, 

inTsoukas&Vladimirou 2001, 976.o). Ez utóbbi meghatározást az különbözteti meg a 

többitől, hogy a tudást az egyes felfogásoktól vagy elméletektől teszi függővé, amely azt 

sugallja, hogy a tudást nem lehet rendszerezetten előállítani. Bell kritikusai, Tsoukas és 

Vladimirou újraértelmezték az előbbi definíciót és beépítették a személyes és a kollektív 

tudás közötti különbségtételt is: „A tudás az egyén azon képessége, amellyel el tud 

igazodni az eltérő felfogások és elméletek alkalmazásán alapuló kollektív cselekvési 

térben.” (Tsoukas&Vladimirou 2001., 979.o). A megismert tudás megközelítések alapján, 

támaszkodva a fent bemutatott kritikákra a következő felsorolás összefoglalja azokat az 

alapelveket, amelyekben Davenport&Prusak (1998) megnevezi a tudás legáltalánosabb 

jellemzőit: 

Tudásalapelvek  

 A tudás az emberek fejében keletkezik és van jelen. 

 A tudás megosztása bizalmon alapul. 

 A technológia új tudásmagatartásokat hív elő. 

 A tudás megosztását ösztönözni és díjazni szükséges. 

 A vezetői támogatás és az erőforrások biztosítása elengedhetetlen. 

 A tudás kezdeményezéseket kísérleti programmal kell indítani. 

 A kezdeményezések értékeléséhez mennyiségi és minőségi mutatók szükségesek. 

A tudás kreatív, ezért támogatni kell a szokásostól eltérő fejlesztési megoldásokat is. 

(Davenport&Prusak 1998 24.o) 
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Az egyik leggyakrabban használt és a dolgozat számára leginkább kifejező változatot 

számomra Davenport és Prusak adja, mely szerint „A tudás körülhatárolt tapasztalatok, 

értékek és kontextuális információk heterogén és folyton  változó keveréke, szakértelem, 

amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához, s a tudással 

rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul. A vállalatok nemcsak dokumentumokban 

és leltárakban őrzik meg azt, hanem a szervezeti rutin részeként, az eljárásokban, 

gyakorlati tevékenységekben és normákban beágyazódva is jelen van.” 

(Davenport&Prusak 1998. 5.o)  

A disszertációban Davenport és Prusak tudás definícióját tekintem alapnak. 

Mindamellett Bell megközelítése is fontos számomra, amely az egyes felfogások és 

elméletek függvényében változó tudás fogalmakra hívja fel a figyelmet. 

Mindezen ismereteket összegezve: 

 Az adat egyfajta jelsorozat, amely tárolásra kerül valamilyen módon, ám nem 

rendelkezik önálló értelemmel. 

 Az információ értelemmel bíró adat vagy adatok sorozata. 

 A tudás nem egyszerűen értelemmel bíró adatsorozat, hanem ezen túl még 

cselekvésre is képessé teszi az azt birtoklót. (Zoltayné, 2002) 

Látható, hogy az adat és az információ lényegében a tudás hierarchikus rendszerének 

elemei. A három fogalom egymással fel nem cserélhető. A vállalat sikeressége is múlhat 

azon, hogy ezek közül adott helyzetben melyikre van szüksége, mi áll a rendelkezésére, és 

melyiket milyen módon tudja hasznosítani. 

A bemutatott adat-információ és tudásfogalmak szerepe az általam kiválasztott 

modellekben szintén fontos szerepet játszanak. 

Ahhoz, hogy a fent leírt jelenségeket vizualizáljam és ezzel a könnyebb átláthatóságát 

biztosítsam North tudáslépcsőjét használom (North, 1998. 14.o.). 
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4. ÁBRA: TUDÁSLÉPCSŐ 

 

Forrás: North, 1998 41.o 

 

Ezt a modellt a disszertáció során alapként tekintem, amelyhez a későbbiekben (ld. 2.3. 

fejezet) a komplexitás és a rendszerelvűség szabályait követve a legkülönbözőbb 

tényezőket rendelem hozzá. 

Az első igazán érdekes kérdést abban látom, amit Wilke (2001) úgy fogalmazott meg, 

hogy az információk cseréje nem lehetséges, mivel két ember vagy két rendszer soha nem 

lehet azonos abból a szempontból, hogy mit ért egy adathalmaz alatt. Mindenki maga 

határozza meg az adathalmazok sokaságának jelentését, mégpedig a rendelkezésére álló 

előzetes ismeretei alapján (Bode, 1997). Sveiby a másik oldalról azt állítja, hogy az 

információ annak hordozójától független (Sveiby, 1998. 69.o.). Én úgy gondolom, hogy 

mindkettő igaz lehet, mégpedig abban az összefüggésben, hogy ha menedzselni tudjuk a 

hordozó előzetes ismereteit, akkor bizonyos tudás függetleníthető a hordozójától. Ezt a 

szemléletet a vállalatoknak már a kiválasztás folyamán tudatosan alkalmazniuk kell, 

valamint fel kell készíteniük a szervezeti memóriát is ezen tudás „befogadására”. 

Tudástipológia 

Az adat és információ fogalmával kapcsolatban nincsenek lényegesen eltérő vélemények, 

ugyanakkor a tudás fogalma annál több problémát vet fel. 

Az összes tudás definíció alapösszefüggéseit szinte lehetetlen áttekinteni. Ezért az 

előbbiekben összegyűjtöttem néhány olyan megközelítést, amelyek a nemzetközi 

menedzsment irodalomban központi szerepet játszanak. „Ha a definícióknak több 
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lehetőségét mutatjuk be, fenntartásokkal kell kezelnünk azokat: egyik sem a helyes vagy a 

legjobb, de mindegyik gazdagít” (Neuberger, 2002 15.o.). 

A tudásról való gondolkodás, a megközelítések, a kiválasztott definíciók összeállításá-

ban arra törekedtem, hogy a tudást a lehető legkülönbözőbb aspektusokból tudjam bemu-

tatni, és érzékeltetni azt, hogy mennyi mindent rejt ez az absztrakció. A következőkben 

szintén nehéz feladatra vállalkozom, amikor a tacit tudás lehatárolását tűzöm ki célul.  

Explicit és implicit tudás lehatárolása 

Ahogy az előzőekben is említettem már, a tudás komplex fogalom, meghatározása ne-

héz, ezért számos megközelítés és csoportosítás alakult ki az idők folyamán.  

A disszertáció témája szempontjából nézve a tudást a tudatossági foka szerint akarjuk 

differenciálni, legáltalánosabban azt mondhatjuk, hogy a tudásunk két nagy részre bontha-

tó. Létezik 

 explicit és 

 tacit része. 

Az explicit tudás jellemzője, hogy kifejezhető szavakkal és számokkal, könnyen to-

vábbadható, megosztható különböző formákban. Az explicit tudás olyan, melyet kifejezhe-

tünk formális nyelvvel, kimondhatunk, leírhatunk, lerajzolhatunk, dokumentumokban rög-

zíthetünk, vagy más módon ábrázolhatunk. Kifejezhető információk segítségével. (Ben-

csik, 2009) 

Ennek eredményeként az explicit tudás kodifikálható és kommunikálható tudástípus. 

Meghatározó tulajdonsága, hogy kommunikáció révén jeleníthető meg, és elvileg sérülés 

nélkül továbbítható. (Zoltayné, 2002) 

A tacit tudás – más szóval implicit, hallgatólagos vagy rejtett tudás – olyan ismereteket 

foglal magában, amelyeket az emberek tapasztalat útján szereznek/szereztek meg hosszú 

időn keresztül.  

A szakirodalom a tudás artikulálására vonatkozóan általában tehát a tacit - explicit tu-

dásformákat különbözteti meg, létezik azonban egy ennél szélesebb körű, a tacit - explicit 

dimenzióhoz további dimenziókat illesztő kategorizálás is (Winter, 1987). 
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5. ÁBRA: A TUDÁS DIMENZIÓI 

 

Forrás: Winter, 1987 alapján 

 

Fischer (2007) összefoglalta az explicit és implicit tudás hasonlóságait és különbségeit: 

6. ÁBRA: IMPLICIT ÉS EXPLICIT TUDÁS 

 

Forrás:Fischer, 2007 141.o 

 

Zeman (2007) az implicit tudást alapul véve a tapasztalati tudást „ […] összefüggések 

és funkcionális függőségi kapcsolatok feldolgozott tapasztalatként (írja le), amelyek fel-

használása sikerhez vezet” (Zeman, 2007 64.o). 

Jaeger az implicit részt a folyamatok és eljárások érzékeléseként és ösztönös szimata-

ként írja körül (Jaeger, 1999 195.o.). Ez a jellemzés lefedi Böhle feltevését a tapasztalásve-

zérelt tapasztalati tudásról (Böhle, 2005 11.o). Plath a tapasztalati tudás nehezen explicitté 

tehető részének jelenségét az egykori fűtőember példáján keresztül mutatja be: „ Az olva-
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dási termék színe alapján egzakt módon meg tudta állapítani a leválás időpontját, amikor 

azonban rákérdeztek, akkor csak annyit mondott: Így éreztem” (Plath 2002, 518.o.). 

Sternberg (1997) szerint az implicit tudás koncepciója tovább operacionalizálható, ame-

lyet a következő mutat be.  

7. ÁBRA: IMPLICIT TUDÁS OPERACIONALIZÁLÁSA 

 

Forrás: Rüstmann 1999, 60.o 

 

Az angol tacit knowledge kifejezést, a magyar fordítók általában az implicit, személyes, 

rejtett, passzív, néma, kimondatlan, készségszintű vagy éppen a hallgatólagos tudásnak 

fordítják. A különböző tudásfogalmak elnevezése nem konzekvens, így sokszor szinoni-

maként jelennek meg a magyar nyelvű szakirodalomban. A tudás biztosításának és tovább-

adásának koncepcióját abból a tudásból kell levezetni, amely a munkaerőmozgás folyama-

ta során elveszhet. Ezért különböztetünk meg dokumentált tudást és személyes tapasztala-

tok által szerzett tudást illetve az egyes munkavállaló saját tudását és a szervezet vagy 

munkacsoport tudását.  

A következő szerzők idézett gondolatai is alátámasztják, hogy mennyire nincs egységes 

terminológiai rendszer, amikor a tudásnak ezt a speciális részét szeretnénk nevén nevezni. 

Többek között a tapasztalati-, implicit-, hallgatólagos-, tacit-, gyakorlati tudás fogalmak 

kavalkádját találjuk a szakirodalomban. A most bemutatásra került illetve kerülő idézetek-

ben megtartottam/megtartom a szerzők által használt terminusokat. A továbbiakban azon-

ban áttérek a tacit tudás elnevezésre, amelynek a disszertáció számára releváns, általam el-

fogadott definíciójára a fogalmak és modellek bemutatása után visszatérek. 
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A tapasztalati tudás Neuweg (2006) szerint egy olyan tudásforma, amely közvetlen ösz-

szeköttetésben áll a gyakorlati felhasználással és tevékenységgel. Az alkalmazott tudás 

természetesen a tevékenységet végző számára nem tudatos. „Akik képességek birtokában 

vannak
10

, azok kevesebbet gondolkoznak, mint gondolnánk, ugyanakkor sokkal többet cse-

lekednek. A tudást, amit ők birtokolnak sokszor meg tudják mutatni, de nem tudják elmon-

dani” (Neuweg 2006, 32.o) Éppen ebben rejlik a téma különleges kihívása és kényessége, 

amikor a tapasztalati tudás átadásáról van szó. 

Siebert úgy fogalmazza meg ezt a témakört, mint a tudásmenedzsment elementáris 

problémáját, és ezt a problémát az implicit tudás rejtettségének nevezi. (Siebert 2007, 

147.o). Míg az explicit tudást nagymértékben lehet befolyásolni, addig az implicit tudásról, 

különösképpen a tapasztalati tudásról ez nem mondható el. (Plath 2002, 526.o). Az implicit 

tudás tulajdonságai vezetnek oda, hogy „Sokszor nem tudjuk pontosan, mit is tudunk” 

(Siebert 2007, 147.o). 

Sevsay –Tegethoff (2007, 56.o) rámutattak, hogy az elmúlt években a tapasztalati tudás 

szükségességéről, hasznosságáról és használhatóságáról alkotott felfogás jelentős mérték-

ben változott. Ez a változás bizonyíthatóan a legkülönbözőbb összefüggésekben csapódik 

le. Nyilvánvalóvá vált, hogy a tapasztalati tudás nem pótolható, nem helyettesíthető tudo-

mányosan generált tudással.  

A Frauenhofer Institut (2007) egy 2005-ben készített kutatásával bizonyítja, hogy a kö-

vetkező években a tapasztalati tudás biztosítása és hozzáférhetősége sajátos kihívás marad. 

Figyelembe véve a tapasztalati tudástranszfer irányítását és módszereit a Frauenhofer 

Wissensmanagement-Community megállapította, hogy „alig van olyan modell, amely alap-

ján a munkatársak tapasztalati tudását lehetne hangsúlyozni, és a vállalati folyamatokba in-

tegrálni. (Frauenhofer 2007, 2.o). 

Amikor egy szakértő belátható időn belül
11

 elhagyja a vállalatot
12

, az jelenti az igazi ki-

hívást, hogy biztosítsuk a kilépő szakértő tapasztalati tudásának megőrzését. A konkrét 

gyakorlati megvalósítás számára ez azt jelenti, hogy valamilyen módon támogatni kell a 

tapasztalatcserét a szakértő és utódja között. Ki kell emelni, hogy ezt a folyamatot tudato-

san el kell választani az általános átadási-átvételi folyamatoktól. Egy klasszikus betanítási 

                                                 

10
 A tudás szinonimái közül a magyar nyelvben nehéz a megfelelőt megtalálni azokra a személyekre akik a 

tudást, mint képességet birtokolják, így  a disszertációban ezt a körülírást fogom használni.  
11

Az időfaktor fontos szerepet fog játszani a disszertáció folyamán 
12

 A vállalatot és a szervezetet  szinonimaként fogom használni 
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folyamatban nem a kilépő szakértő tapasztalati tudásának elsajátítása áll a középpontban, 

hanem elsősorban a közvetlen, napi vállalati- és munkafolyamatok átadása. 

Egy következő kihívás abban áll, hogy az „individuális tudás továbbadása (…) nem tör-

ténhet parancsszóra, mivel az messzemenőkig ellenáll mindenféle irányításnak”.(Fischer 

2007, 298.o). 

A válasz arra a kérdésre, hogy hogyan alakul a tacit tudás átadása a kulcsember vagy a 

szakértő
13

 és az utóda között, alapjaiban attól függ, hogy mit értünk tacit tudás
14

 alatt. 

(Neuweg, 2006). Mielőtt a tudásmenedzsment eljárásokat (pl. a tudástranszfer) elemezni, 

majd megvalósítani tudnánk, tisztázni kell, hogy a tudás melyik fajtája az adott eljárás il-

letve intézkedés tárgya. 

Ennek a felfogásnak megfelelően a következőkben két kérdéscsoport körül keresek vá-

laszokat.  

 Milyen ismertető jegyei vannak a tacit tudásnak?  

 Milyen sajátosságok jellemzik a tacit tudás transzfert?  

A tacit tudás fogalmának különböző értelmezését jelentősen befolyásolja, hogy a tacit 

tudás alatt egy célorientált, tervszerű cselekvés eredményét vagy szubjektív, intuitív, imp-

rovizatív cselekedetek összességét értjük-e. 

A tacit tudásnak leggyakrabban személyes jellege van és erősen összekapcsolt az 

akcióval, folyamatokkal, rutinokkal, ideákkal, ötletekkel, értékekkel és emóciókkal. 

Nagyon nehéz kifejezni és megosztani. A tacit tudás többsége az emberek tudatalattijában 

van elrejtve, de jelentősége a szervezet számára nehezen meghatározható, gyakran 

nagyobb, mint az explicit tudásé. A rejtett tudásban a szervezetek számára óriási potenciál 

rejtőzik, mivel ezt a fajta tudást nagyon nehéz utánozni. (Bencsik, 2009) 

Zoltayné (2002) könyvében Nonaka szavaival jellemzi a tacit tudást, mi szerint a tacit 

tudás mélyen gyökerezik a tevékenységben, elkötelezettségben és az adott helyzethez való 

kapcsolatban, így annak létezik egy kognitív hátterű és egy technikai jellegű része is. 

A kognitív dimenzió egyfajta mentális modellt jelent. Ide tartoznak a hiedelmek, sémák, 

eszmények, értékek, paradigmák. Ezek mélyen rögzülnek bennünk és természetesnek 

tekintjük őket. A technikai dimenzió pedig konkrét cselekvésmintákat, személyes és 

informális készségeket, fortélyokat jelent adott kontextusra vonatkoztatva. 

                                                 

13
A fogalom tisztázása a dolgozat 2.1.fejezetében 

14
A fogalom tisztázása  a dolgozat 2.2.fejezetében 
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A tudás jelentős részben hallgatólagos (tacit), azaz hordozójától elválaszthatatlan és 

gyakran a hordozója számára is rejtett, eszerint minél magasabb szintű a tudás, annál 

inkább függ a tudás hordozójától. Komoly befektetési problémát jelent a vállat vezetői 

számára, hogy beruházunk valakibe, (valakinek a tudását bővítjük, fejlesztjük), aki 

befektetésünket magával viszi, mikor távozik a vállalattól, ha erről előre nem 

gondolkodunk megfelelő módon. (Bencsik – Sólyom – G.Kocsis, 2012) 

Ha figyelembe vesszük a tacit és explicit tudás jellemzőit, szempontjait, a szervezetek 

kezdik felismerni, hogy számukra egyre inkább a tudás tacit részei az értékesebbek, hiszen 

ezeket tudják a legkevésébé másolni a versenytársak. 

Explicit és implicit tudással összefüggő modellek 

Miután a tacit és az explicit tudás közötti különbségek megfogalmazása a 

tudásmenedzsment irodalom talán legfeldolgozottabb szegmense, a következőkben a 

teljesség igénye nélkül négy különböző modellben mutatom be ennek a területnek a 

szakirodalmi hátterét.  

 Polányi: Jéghegymodell (1999)  

 Reinmann-Rothmayer: Vízanalógia (2001) 

 Pléh: Pszichológiai modell (2006) 

 Bertil Rolf: Hierarchia modell (1991) 

Azért ezt a négy modellt választottam, mert a jéghegyet tartja a menedzsment 

szakirodalom az alapmodellnek, a vízanalógia nagyon szemléletesen bemutatja, és 

összeköti a tudás fajtákat a tevékenységek különböző formáival, a hierarchia modellben 

érdekes módon megjelenik az alá-fölérendeltség kérdése. A Pléh Csaba féle (2006) 

pszichológiai modellt pedig azért választottam, hogy itt is alátámasszam a téma 

interdiszciplinaritása nyújtotta lehetőségeit illetve az egyértelmű lehatárolhatóság korlátait. 

Jéghegymodell 

Az explicit és implicit tudás közötti különbségtétel jelentős mértékben Polányi 

munkásságához kapcsolódik. Polányi szerint a formalizálható, szavakban maradéktalanul 

leírható – egyszóval „explicit” – tudáskategóriát ki kell egészíteni a „hallgatólagos tudás” 

fogalommal, mely szavakkal, számokkal, képletekkel nem kifejezhető. Ez utóbbira 

vonatkozik Polányi sokat idézett megállapítása: „Többet tudunk, mint amennyit el tudunk 

mondani.”  
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Polányi tudásunkat egy jéghegyhez hasonlította, amelynek a vízszint feletti része 

tudásunk explicit, artikulálható része, míg a többi „tacit”, azaz hallgatólagos. Véleménye 

szerint a tudás jelentős része rejtett, melynek személyes vetülete is van.  

8. ÁBRA: JÉGHEGYMODELL 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A klasszikus jéghegy modellt - amely a látható szinten az adatokat és a 

dokumentumokat, a láthatatlan részén pedig tapasztalatokat, eseményeket, 

viselkedésmódokat, mintákat, törvényszerűségeket, összefüggéseket tartalmazza - 

kiegészítettem azokkal a jellemzőkkel, mely módon a vállalatok életében azokkal 

találkozhatunk. 

Polányi a kétféle megismerés közötti viszonyt a következőképpen képzeli el: „[…] a 

hallgatólagos megismerés a szellem alapvető képessége, amely létrehozza az explicit 

megismerést, jelentést kölcsönöz neki és ellenőrzi használatát. A hallgatólagos megismerés 

formalizálása erőteljesen kiterjeszti a szellem képességeit a pontos gondolkodás 

gépezetének létrehozásával, de új utakat nyit az intuíció számára is. Bármely kísérlet, 

amely explicit szabályokkal a gondolkodást teljes ellenőrzés alá próbálja vonni, 

önellentmondásos, szisztematikusan félrevezető és kulturálisan romboló hatású. A 
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formalizációs törekvés igazi helyét hallgatólagos keretben fogja megtalálni” (Polányi 1999, 

10.o.).  

A tacit tudás Polányi szerint lehet „belülről fakadó” (in-dwelling) vagy alapulhat 

tapasztalatokon. Az új ismeretek elsajátítása mindig úgy történik, hogy az egyén a 

másoktól örökölt tudást valamilyen módon beépíti a sajátja közé. Ez a koncepció a tacit 

tudáson alapul, ezért megállapítható, hogy minden tudás a rejtett dimenzióból származik. 

A nyugati menedzsment hagyományosan az explicit, formális és rendszerezett tudást 

tekinti hasznosnak. Ez könnyen leírható, tárolható és megosztható, azonban nem fedi le 

egy szervezet teljes tudását. A hallgatólagos tudást nehéz átadni, a cselekvésben 

gyökerezik. Technikai készségekből áll (know-how) és kognitív elemeket, személyes 

meggyőződést, nézőpontot is tartalmaz (Nonaka, 2007; 50-51. o.). 

Vízanalógia 

Tudásunk tehát explicit és implicit elemekből áll, az explicit részt le lehet írni, tárolható és 

átadható. A hallgatólagos tudás ugyanolyan fontos az emberek, a szervezetek életében, 

viszont nehezebben kezelhető. 

Ezt a kettősséget vizuálisan is jól szemlélteti Reinmann-Rothmeier vízanalógiája, 

mellyel a müncheni modell kidolgozói (2001) a tudás sokféleségének bemutatására a víz 

analógiáját használják. Az információs tudást a jéggel, a cselekvésre való képességet 

(cselekedni tudást) vízgőzzel szimbolizálják. Mindezzel az kerül kifejezésre, hogy az 

információs tudás jól megfogható, leírható, azaz explicitté tehető, míg a cselekvési tudás 

sok implicit, azaz hallgatólagos, nem leírható részt tartalmaz, ezért nehéz explicitté tenni. 

A két véglet között a víz halmazállapota folyékony, mely lefordítva a tudásra azt jelenti, 

hogy tartalmaz implicit és explicit elemeket is. Ők ezt a tudást nevezik a mindennapi vagy 

hétköznapi tudásnak (Reinmann - Rothmaier, 2001). 
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 9. ÁBRA: „A TUDÁS VÍZANALÓGIÁJA” 

 

Forrás: Reinmann-Rothmeier G. (2001) 

 

Hierarchia modell 

A tacit tudás szemléletesebb leírását adja Bertil Rolf (1991), amikor a megismerés 

folyamatában három hierarchikus szintet állít fel: ezek a képesség, a know-how és a 

szakértelem. Igaz, Polányi nem beszélt ilyen alá-fölérendeltségről, a tacit és az explicit 

tudás megkülönböztetésében egyetértenek. 

Rolf szerint azonban a tacit és az explicit tudást nem lehet hierarchiában szemlélni, 

mivel ezek valójában ugyanannak a tudásnak a két dimenzióját takarják.  
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10. ÁBRA: A TUDÁS KÉT DIMENZIÓJA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Pszichológiai modell 

A két tudásfajtát a pszichológia oldaláról is össze lehet hasonlítani, melyet az alábbi ábra 

szemléltet. Eszerint az explicit tudás analitikus és hozzáférhető, az implicit rejtett és 

mintával tanítható. Pléh Csaba rávilágít, hogy a szervezetekhez hasonlóan minden 

szaktudás tartalmaz explicit és implicit elemeket is (Pléh, 2006; 10.o.). 

11. ÁBRA: TUDÁSTÍPUSOK PSZICHOLÓGIAI JELLEMZÉSE 

 

Forrás: Pléh (2006) 9. o. alapján 

 

A tacit és kodifikált tudás azonban csak egy elméleti skála két végpontja, egymástól a 

gyakorlat során nem elválasztható. Minden gyakorlati tudás a két tudásfajta valamilyen 
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elegye, a skála valamelyik pontján megjelenő kombináció, pl. a tudásalapú gazdaságok 

vitathatatlanul a kodifikált tudásra épülnek, de a kodifikált tudás felhasználása nem 

kodifikálható, tacit módon történik (Tsoukas, 2003).  

A tacit tudás társas jellegű, amely az egyéni tapasztalatokkal ötvöződik. Polányi szerint 

nincs előírás arra vonatkozóan, hogyan kell a tacit tudást a mesternek (közlő) a tanuló 

részére (befogadó) átadni, amely így a személyes tudás terjedését gátolja. 

Széles körű az egyetértés abban, hogy a tacit tudás egy fontos jelenség. Nonaka és 

kollégái szerint minden szervezeti tudás gyökere ebben rejlik. (Nonaka és Takeuchi 

1995). 

Menedzsment szempontból Polányi kijelentései arra engednek következtetni, hogy az 

implicit tudás mindazon tudás, amely a munkatársak fejében található, de nem kifejezhető. 

A következő idézet, - mely szintén Polányitól származik és az implicit tudás 

átadhatóságáról szól, mindezt világossá teszi - „Egy készséget nem lehet részekre szedni, 

darabonként nem lehet receptszerűen továbbadni, amíg nem ismert a recept” (Polányi 

1958, 16) 

E gondolatok nagy hatással voltak és beépültek napjaink több elméleti irányzatába (pl. 

Kapás 1999, Nonaka 2000), melyek ma a tudásmenedzsmentben központi helyet foglalnak 

el. 

További tudásformák  

A továbbiakban meg kell említenem az explicit és implicit csoportosításon kívüli egyéb 

lehatárolások irányait is. 

A tudás irányultsága alapján Quinn, Anderson és Finkelstein négyfajta kategóriát kü-

lönböztet meg, ez a tipizálás több magyar szerző művében is megjelenik (Dőry-Ponácz 

(2003), Lengyel B. (2004), Zoltayné (2005)):  

 Tárgyi tudás (know-what): ismeretek, tájékozottság, műveltség,  

 Tapasztalati, használati tudás (know-how): gyakorlati tapasztalathoz fűződő tudás, 

 Rendszerező tudás (know-why): ok-okozati viszonyok, összefüggések feltárása, a 

már meglévő ismeretanyag megértése,  

 Motivált kreativitás, tudásalkotás (care-why): tudásunk folyamatos és tudatos fej-

lesztése. A következőkben kiindulva a fent említett kategorizálásból, a kodifikálha-

tó „know what”, illetve a hallgatólagos „know how” cselekvéshez köthető tudás-

formákat mutatom be. Szűkítve a gondolatkört lehatárolom az explicit és implicit 

tudásformákat és elhelyezem a szervezeti és egyéni tudás fogalomkörében.  
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12. ÁBRA: TUDÁSFORMÁK 

 

Forrás: Reinmann Rothmaier, 2001 

 

Azért különösen fontos ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert nagyon nehéz megnevezni a 

tacit tudás elemeknek azon körét, amely a munkaerőmozgás során elveszhet. Ez a nehézség 

egyrészt abban rejlik, hogy amit nem tudunk pontosan definiálni, azt nem tudjuk 

utánkövetni, (elveszik vagy sem), másrészt pedig sokszor nem is tudják a vállalatok, hogy 

kiben milyen tudás lakozik.  

 

Tárgyi és a cselekvéshez köthető tudás 

Strube (1996) szerint különbséget lehet tenni tárgyi tudás („know what”) - mint pl. egy bi-

zonyos törvény ismerete - és cselekvési tudás („know how”) között, - mint pl. hogy kell 

egy projektet vezetni. A „know how” tudás rendszerint nehezebben hozzáférhető, mint a 

tárgyi tudás és egy esetleges munkaerőmozgásnál hamarabb elveszíthető. 

Lam (2000) Polányi nyomán a tudást két dimenzió mentén kategorizálja. 

Episztemológiai szempont szerint a tudás explicit és tacit formát ölt, az ontológiai dimen-

zió szerint pedig mint egyéni és kollektív tudás jelenik meg. Először az ontológiai dimen-
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zió alapján mutatom be az egyéni és kollektív tudást, majd bővebben jellemzem a tacit és 

az explicit tudást, amelynek a végén a szakirodalomra támaszkodva pontosan meghatáro-

zom azt a tudástartalmat, amelynek a vizsgálata a dolgozat tárgya. 

 

Individuális és kollektív tudás 

Individuális az a tudás, amely csak az egyes emberek számára elérhető, ezzel szemben a 

kollektív tudás több személynek ugyanabban az időben egyszerre áll rendelkezésére
15

 

(Wahren, 1996; 141.o.). A kettő képezi azt a szervezeti tudásbázist, amely együttesen szol-

gálja a feladatok megoldását (Probst, Raub, Romhardt, 2006; 18.o.) és amelyből a vállala-

tok versenyelőnye származik (Schneider, 1996; 21.o.).  

 

Véleményem szerint szükséges az eddigi elméleti összefoglalás alapján lehatárolni azokat 

a tudásfogalmakat, amelyekkel a dolgozatomban a későbbiekben foglalkozom. Az explicit 

tudás az előzőekben bemutatottaknál bővebb meghatározását nem tartom szükségesnek, 

mivel a disszertáció kifejezetten a tacit tudásátadásra koncentrál. 

 

A következőkben bemutatok a témához véleményem szerint leginkább kapcsolható olyan 

tudásfogalmakat, amely olyan sokszínű, nem explicit tudást járnak körül, amelyek 

mindenképen említést érdemelnek és részét kápezik annak az absztrakciónak, amelyre a 

kutatás épül. 

 Implicit tudás: Implicit tudás alatt a tapasztalatokból, történetekből, gyakorlatokból, 

és a tanulásból megszerzett személyhez kötött tudást értjük. Tágabb értelemben az 

implicit tudás tartalmazza a személyes kívánságokat, reményeket, világképet és 

bizonyos témákhoz való hozzáállást (Mündemann, 2000). Az implicit tudás 

technikai és kognitiv részeket is tartalmaz, amelyben a technikai rész konkrét 

kézügyességet és képességeket jelent, míg a kognitív rész mentális elemekből áll, 

azaz olyan paradigmákból, elképzelésekből, perspektívákból, meggyőződésekből, 

amelyeken keresztül az ember analógiák segítségével dolgozza fel az őt körülvevő 

világot (Nonaka, Takeuchi, 1997). Az információmenedzsmenttel ellentétben, a 

tudásmenedzsmentben igazi kihívást jelent megbirkózni a nehezen kézzelfogható 

tudásrészekkel is. Meg kell találni azt az utat, amely nem csak a tudáskészletet, 

hanem mindenekelőtt az embert, mint tudáshordozót (…) veszi figyelembe 

                                                 

15
 A szakirodalom az egyéni tudást gyakran individuális, a kollektív tudást szervezeti tudásnak is nevezi. 
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(Reinmann-Rothmeier, 2001 18.o.). Az implicit tudás explicitté alakítható, ennek 

folyamatát Nonaka és Takeuchi műveiből és a SECI modellből (Nonaka, Takeuchi, 

1997; Schönemann 2008; Schreyögg, Geiger, 2003 …) már ismerhetjük, ám ezt 

részletesen nem kívánom bemutatni, mert a dolgozatnak nem célja az implicit tudás 

explicitté tételének vizsgálata. Példaként Arthur Koestler példáját idézném „A 

lakatos, aki komplikált zárakat nyit fel egy meghajlított drótdarabbal, nem logikus 

eszét és tárgyi ismereteit alkalmazza a műveletnél, hanem számtalan korábbi 

tapasztalat tudattalan üledékét, s ebből olyan bölcsességet, készséget nyer, amellyel 

tudatosan nem rendelkezett.”  
16

 De ha nagyon akarjuk, akkor a drótot 

megfigyelhetjük, utánozhatjuk és esetleg mi is kinyithatjuk a zárat. 

 Hallgatólagos tudás: A hallgatólagos tudást el kell választani az implicit tudástól. 

Ez egy nagyon kis része a tudásnak.  Problémás megkülönböztetni az implicit 

tudástól. Nonaka és Takeuchi szerint csak ex post lehetséges, azaz, ha a 

hallgatólagos tudást később explicitté lehet tenni, akkor az implicit tudás volt, 

amennyiben ez nem sikerül, akkor hallgatólagos tudás volt (Nonaka, Takeuchi, 

1997). Hallgatólagos tudásnak tehát a nem „megfogható” tudást tekintjük, abból 

indul ki, hogy a motorikus és intuitív képességek (Pl. Biciklizés, probléma 

felismerés) nem tehetőek explicitté. Nem könnyű feladat példával alátámasztani a 

hallgatólagos tudás fogalmát, de talán Henry Bessemer angol feltaláló 1865-ben 

szabadalmaztatott egy új acélgyártási eljárása jó példa lehet. Bessemer az 

acélgyártási eljárás szabadalmát eladta, ám a vevők idővel perbe fogták, mert hiába 

alkalmazták a lehető legpontosabban a szabadalmi leírást, nem működött. Bessemer 

végül is kénytelen volt felépíteni a maga acélgyárát, amely hamarosan a világ egyik 

legnagyobb ilyen üzeme lett, és forradalmasította az acélipart. Tehát mégiscsak 

tudta, hogyan működik az eljárása, de egyszerűen képtelen volt szavakban 

megfogalmazni (Mérő, 2005). Ez biztos hallgatólagos tudás maradt. 

 Know-how: A know-how keletkezése tanulási folyamat eredménye. A filozófus 

Ryle elmélete szerint a „knowing how” megegyezik a „being able to do something” 

kijelentéssel (Ryle, 1969). Arra alapozza ezt a kijelentést, hogy a tudósok hosszú 

ideig azt hitték, hogy az emberek csak akkor intelligensek, ha szabályok és elvek 

alapján valamilyen tettet véghezvittek, azaz egy cselekvés vagy cselekvéssorozat az 

előre megtanult elmélet alapján jöhet létre. Ezzel szemben Ryle azt állítja, hogy egy 

                                                 

16
 Erről Kiss Endre beszélt a 2005 áprilisában megrendezett Koestler-konferencián. 
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intelligens cselekedet a végrehajtásban teljesedik ki, és nem egy azt megelőző 

elméleti elgondolásban (Fink, 2002 15-16.o.). Ugyanakkor a cselekvés 

szabályokon, képleteken és elméleti alapokon nyugszik. A „knowing how” 

kifejezés tartalmazza, hogy egy személy, egy individuum tehetsége, hajlama, 

kíváncsisága, és képességei alapján hogyan visz véghez egy cselekvést. Ezt egy 

példával tudom legjobban definiálni, mely szerint egy szakember tudja, hogy 

viselkedik egy gép, amikor pl. alkatrészt kell benne cserélni. Számára a gép minden 

egyes hangja annyira ismert, hogy tudja, hogy ettől a megszokott hangtól történő 

mindenféle eltérés a gép hibáját jelzi. Mindez azt magyarázza, hogy én ezt a know 

how fogalmat tekintem a dolgozat témájához legközelebb állónak. Mivel ez a tudás 

tanulási folyamat eredménye, tehát szükség van a vállalatnál eltöltött időre. A 

vállalat szempontjából is ez az a tudás, ami, ha ott tarthatóvá válik, akkor ennek 

haszna költségmegtakarításban is kimutatható. Amennyiben ez a tudás a szervezeti 

memória részévé tud válni, akkor a vállalatok képesek lesznek a tudás elvesztéséből 

adódó idő-, és pénzköltségeket minimalizálni. A disszertáció egy olyan rendszer 

felállításával kívánja ezt az eredményt elérni, amelynek eszköze nem az 

előbbiekben bemutatott tacit tudásformák explicitté tétele. Erről a rendszerről 

később a 2.4 fejezetben a tudástranszfer résznél bővebben beszélek. 

 

Összefoglalva az eddigiekben megismert tudásfogalmak jellemzőit, viselkedését és a 

tudományban betöltött szerepét a disszertáció szempontjából releváns, az előbbiekben 

részletesen elemzett megközelítések alapján tacit tudás elnevezést fogok használni.  

A tacit tudás fogalma alatt azt a nem kodifikálható tudásegységet értem, amely tanulási 

folyamat útján szerezhető meg és az egyén személyisége, beállítódása és tapasztalatai útján 

válik személyhez kötötté, ugyanakkor a szervezeti tudás részét képezi és a vállalatok 

életében versenyelőnyt jelent. 
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2.3. TUDÁSMENEDZSMENT 

A fejezetben a tudásmenedzsmentben használt legfontosabb modelleket mutatom be 

röviden, azzal a céllal, hogy a későbbiekben ezeket kiegészítve, a tacit tudás átadásának 

sajátosságaival új perspektívába kerüljenek, és a disszertáció empirikus kutatásának 

elméleti alapjaként szolgáljanak.  

A tudásmenedzsment definíciója 

A tudásmenedzsment definíciója hasonlóan a tudáshoz szinte megszámlálhatatlan 

formában létezik a szakirodalomban. A teljesség igénye nélkül bemutatok néhány 

megközelítést.  

A tudásmenedzsment kifejezést először Dr. Karl Wiig használta Tudásmenedzsment 

alapítványok (Knowledge Management Foundations) című könyvében, 1986-ban. 

Broadbent (1998), Streatfiled és Wilson (1999) szerint a vállalatok és a hivatalnokok 

éveken át gyakorolták a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos tevékenységeket. A 

tapasztalatok alapján komolyan megkérdőjelezik az emberek fejében lappangó tudás 

menedzselhetőségét, a tudásmenedzsment egészét, mint különálló szakterületet. Mégis a 

20. század második felében megjelent számos publikáció bizonyítja a téma iránti nagyfokú 

érdeklődést és lelkesedést. A szakterületen dolgozókkal szembeni elvárások és a szükséges 

jártasság mind a téma fontosságának bizonyítékai. 

A kutatók véleménye szerint a tudásmenedzsment elterjedésének fő oka a technológiai 

innováció
17

. 2002-ben a szakirodalom a tudásmenedzsment 18 különböző definícióját 

tartotta számon. A meghatározások egy része az elméleti távlattól való elhatárolódásra, 

míg például Nonaka és Takeuchi (1995) értelmezése a szervezeti tudás különféle 

típusainak identifikációjára irányult (Bouthillier, F. Shearer, K, 2002.14.o.). 

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság TM 

Albizottsága az alábbiak szerint határozta meg a tudásmenedzsment tartalmát: „A 

tudásmenedzsment olyan folyamat és kultúra, amely során a tudástőke feltárása, 

összegyűjtése, létrehozása, számontartása, megtartása, megosztása és állandó gyarapítása 

integráltan kezelt és információtechnológiával támogatott. Célja a szervezet hozzáadott 

érték termelésének növelése, innovációs potenciáljának gyarapítása, kulcsfogalma a 

szinergia” (Noszkay, 2007). Szinergia alatt itt azt értjük, hogy egy szervezet tudáskészlete 

                                                 

17
 Ezt a tényt a tudásmenedzsmenttel összefüggő alapelv is alátámasztja. Eszerint a technológia a tudásra  

vonatkozó újfajta magatartásformákat idéz elő. (Davenport, T., 2001)   
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nagyobb, mint a szervezet tagjai tudáskészletének összege (1+1>2). Ahhoz, hogy a 

szinergia hatás megvalósuljon a tudás hatékony megosztására, kiépített információs 

rendszerre van szükség. Edward E. Free szerint ugyanis: „Az az állítás, hogy a tudás 

hatalom, nem teljesen igaz. A felhasznált tudás hatalom (…) De a tudásnak önmagában, ha 

parlagon hever, nincs semmi hatalma.” (gondolatok az üzleti életről)  

Ha tisztán matematikailag közelítjük meg a kérdést - véleményem szerint a tudás 

konzerválásának is fontos kérdése és a tudásmenedzsmentnek is szerves része – hogy, az 

„1+1>2 összefüggésben milyen egységet képvisel az „1”, illetve annak mekkora része a 

szaktudás és mekkora a személyhez köthető tacit rész
18

. 

Ez azért is lényeges kérdés a dolgozatom szempontjából, mert, ha az 1 egység „tudás”-t 

egy munkavállalónak tekintjük, és az véglegesen kilép a vállalattól akkor a kérdés, hogy az 

újabb 1 egységet a vállalat egyetlen ember személyében találja-e meg? Illetve számára a 

működés folytonosságát biztosító tudásegység bizonyos része megtartható-e, vagy eleve 

elrendeltetett az összes tudáskészlet csökkenése. Továbbá, ha nem osztjuk meg tudásunkat, 

akkor mások sem tudják felhasználni, kiegészíteni, tovább gyarapítani és nem tudják 

továbbfejleszteni ötleteinket. Azt a hasznot, ami a tudásunkból származna sem mi, sem 

mások nem tudják kamatoztatni. Kérdés, hogy ez a csökkenés kisebb-e mint az az „új” 

tudás, amit az új munkavállaló magával hoz és beépít a szervezeti memóriába (amit az 

innováció egyik legfontosabb alapfeltételének tekintek). Ez a megközelítés a 

dolgozatomban a későbbiekben is fontos szerepet játszik. 

Mach (2000) szerint a tudásmenedzsment konkrét eljárásai hozzájárulnak az 

információk könnyebb, intelligensebb hozzáféréséhez, a meglévő tudás explicit 

alkalmazásához, új tudás megalkotásához. Mindezt az átruházhatóság, a transzparencia, az 

újrafelhasználhatóság és a tudás transzformálhatóságának tükrében. A technológia 

segítségével a tudás „raktározható”, a szervezeti know-how alapjául szolgáló explicit és 

tacit ismeretanyag aktívan használható (Kelemen, J., 2008).  

Ha összegezni szeretnénk a definíciók sokaságát, akkor a következő meghatározás 

átfogó képet nyújt: „A tudásmenedzsment a vállalatirányítási tevékenység azon 

alrendszere, amelyben a legkorszerűbb vállalatelméleteket, menedzsmenttechnikákat, 

információtechnológiákat és módszereket alkalmazzák annak érdekében, hogy a vállalaton 

belül fellelhető tudástőkét értelmezzék, rendszerezzék, mindenki számára elérhetővé 

                                                 

18
 Természetesen ez nem azt jelenti, hogy csak erre a két részre bontható a tudás, de a dolgozat szempontjá-

ból ez a leegyszerűsített képlet jól megjeleníti a szaktudás és a személyhez köthető tudás kapcsolatát. 
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tegyék, integrálják és ezzel hozzáadott érték-termelő képességét maximalizálják” (Poór, 

2010).  

Egyszerűen megfogalmazva a tudásmenedzsment egy korszerű eszköz a vállalatvezetők 

és tanácsadók kezében, a hozzáadott érték új forrása, a tartós versenyképesség alapja 

(Zoltayné, 2002). A rendelkezésre álló számtalan szakirodalomnak és esettanulmánynak 

köszönhetően a szervezeteknek egyetlen kérdést kell megválaszolniuk: „Mit szeretnénk a 

tudásmenedzsment implementálása során elérni?” (Tomka, 2009). 

Kutatási témámhoz legközelebb álló megközelítésnek a Reinmann – Rothmeier féle 

definíciót tartom, mely szerint a „tudásmenedzsment a tudás, mint erőforrás tudatos és 

rendszerezett használatát és a tudás a szervezeten belüli céltudatos felhasználását foglalja 

magába” (Reinmann - Rothmeier 2001, 18.o.). Ez a definíció tartalmazza a tudás erőforrás 

mivoltát, a tudatos rendszerezett felhasználását. Reinmann-Rothmaier tudásmenedzsment 

megfogalmazása a szervezeten belülre fókuszál, amit én kiegészítenék azzal, hogy a 

felhasználáson túl a céltudatos megtartás is a tudásmenedzsment részét kell, hogy képezze. 

Nem szabad megfeledkeznünk továbbá arról sem, hogy a tudatos tudásmenedzsment mit 

sem ér, ha nem teremt hozzáadott értéket a vállalat számára. 

Az eddigi definíciókat összegezve úgy gondolom, hogy a tudásmenedzsment 

megközelítésekben ugyan megjelenik a folyamatszemlélet, de az inkább az egyes 

tudáselemek folyamatszerű felépítésére és nem az időben elhelyezett tudásmenedzsment 

folyamatokra vonatkozik. Ebből következően megfogalmaztam azt a definíciót, mely az 

eddigiek részben kiegészített, részben összegzett változata, és a további munkám 

valamennyi lényegi elemét magában foglalja.  

Így tudásmenedzsment alatt én eszközök azon rendszerét értem, amely a vállalatvezetők 

számára rendelkezésre áll, és segítséget nyújt ahhoz,  

 hogy a tudást, mint erőforrást felismerjék,  

 az embert a középpontba állítsák úgy, hogy közben  

 az információ- és kommunikációtechnológia eszközöknek tudatosan támogató 

szerepkört nyilvánítanak, 

 hogy hozzáadott értéket teremtsenek. 

Mindezt azzal a céllal, hogy a tudás menedzselése ne egy állapot, hanem egy folyamat 

legyen, ami rendszerezetten és céltudatosan a munkavállaló, mint erőforrás megszerzése 

előtt kezdődik, és a vége nem a munkavállaló távozása, hanem az új munkavállaló 

belépésének megszervezése. Ez természetesen egy körfolyamat, ami ciklikusan ismétlődik. 

A körfolyamat legnagyobb kihívása abban áll, hogy a tudás dokumentálható - explicit 
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részén túl - a nem dokumentálható - tacit rész - is a legkisebb mértékben tűnjön el a 

vállalati memóriából.  

A tudásmenedzsment célja 

Közgazdasági, menedzsment szempontból a tudásmenedzsment hozzájárul a vállalat 

versenyképességének és innováció képességének növeléséhez és megtartásához. (Probst, 

2006) Pedagógiai, pszichológiai nézőpontból a szervezet és közösség fejlesztésére irányuló 

folyamatok javítását szolgálja. Alapvetően pedig az egyén és a szervezet élethosszig tartó 

tanulása (Reinmann- Rotheimer 2001b 18.o.). Ebből kiindulva szoros összefüggés van az 

egyéni tanulási képesség és a szervezet tanulási képessége között. Végezetül pedig a 

tudásmenedzsment célja a tudás felhasználása, vagy másképp fogalmazva a tudás átváltása 

cselekvéssé, nem pedig az adatok és információk adminisztrálása, igazgatása. 

A tudásmenedzsment fogalom széles skálán történő értelmezése tehát különböző 

célokat jelöl meg, amelyet a vállalatok a maguk igénye szerint definiálnak. Amennyiben a 

fent említett definíciókat figyelembe vesszük és a vállalatok céljának a tudás, mint 

hatékony erőforrás felhasználást tekintjük, Lehner szerint a következő általános célok 

fogalmazhatóak meg: 

 „ A fontos erőforrások optimális felhasználása 

 A Time to Market csökkentése 

 Rövidebb termelési ciklusidő 

 A vevőkapcsolatok javítása 

 Hatékonyabb K+F projektet 

 A vállalati folyamatok sikeres, hatékony újraszervezése  

 A szervezeten belüli információforrás javítása” (Lehner 2006).  

Ezek szerint tehát a tudás menedzselésének célja és feladata, hogy mindenekelőtt a 

vállalaton belüli folyamatokat tegye gyorssá és hatékonnyá. Lehner több erőforrás 

optimális használatáról beszél. A hatékonyan elhelyezett tudás így más erőforrások 

optimális felhasználásának egyik feltétele. Az utolsó pontként említett „információforrás 

javítása” mutatja, mennyire igaz az a tény, hogy tudásmenedzsment alatt leginkább az 

információk és azzal együtt az adatok menedzselését értik.  

A szakirodalom tudásmenedzsment definícióinak részletezése, a saját definíció 

lehatárolása és a tudásmenedzsment alkalmazások céljainak bemutatása után a következő 

részben az általam megfogalmazott, kiegészített tudásmenedzsment felfogást elhelyezem a 
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tudásmenedzsment jelenleg legnépszerűbb modelljeinek rendszerében. Ezzel alapozva meg 

egy új modell megalkotását is. 

A tudásmenedzsment rendszer három oszlopa 

A tudásmenedzsment rendszer átfogó koncepcióját akkor tudjuk legjobban megérteni, ha a 

tudásmenedzsment rendszerre, mint az ember, technika és szervezet hármas egysége 

tekintünk. 

13. ÁBRA: A TUDÁSMENEDZSMENT HÁROM OSZLOPA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ember 

Az „ember” oszlop olyan szociálpszichológiai aspektusokat foglal magában, mint az 

érzékelés, észlelés, beállítottság, képességek, bizalom. A tudás felhasználása, 

kommunikálása, és megszerzése közvetlenül az emberhez kötődik.  

A humánorientált irányzat az emberre, mint a vállalat főszereplőjére és a tudás erőforrás 

központi hordozójára koncentrál, illetve annak kognitiv képességét állítja a középpontba. 

Az egyén dimenziója a tudásmenedzsmentben elsősorban az információtárolási
19

 és 

megosztási, valamint a tudásteremtési és felhasználási folyamatokban kerül előtérbe. Az új 

munkatársak új ötleteket és tudást hoznak a vállalat számára, a szervezet tagjai 

csoportokban és hálózatokban tanulnak, tréning és személyzetfejlesztési programokon 

vesznek részt, míg a távozó munkatársak sokszor magukkal viszik a tudásukat. Ezek a 

                                                 

19
 Ez a tárolási funkció abban tér el a technika kínálta tárolási funkciótól, hogy az ember a variánsok számta-

lan lehetősége alapján rendszerezni is képes. Míg a technika csak az arra megfelelő algoritmusok alapján. A 

komplexitásban a variánsok számának fontos szerepe van. 
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példák mind az egyén a tudásmenedzsment és a munkaerőmozgás kapcsolódási pontjait 

mutatják (Maier, 2002). 

Ez a személyekhez köthető stratégia szolgálja mindenekelőtt a kulcsfigurák (ld. 

2.1.fejezet) összekapcsolását és tudáscseréjüket. 

Technika  

A humánorientált irányzattal szemben a technika-orientált irányzat célja a tudást a 

technológia eszközeivel beazonosítani, használni, tárolni és megosztani. 

A „technika” oszlop a tudásmenedzsment technikai és informatikai eszközeit 

szimbolizálja, amelyek a tudás tárolásához, hozzáféréséhez és cseréjéhez szükségesek. A 

tudásmenedzsment egyik célja a meglévő információt és adatokat ott rendelkezésre 

bocsátani, ahol azokra szükség van. Ennek a követelménynek/kihívásnak a szervezet által 

meghatározott és összehangolt információs és kommunikációs technológiák 

programozásával és kialakításával tud eleget tenni (Bullinger, Wörner, Prieto, 1988). 

Szervezet 

A „szervezet” oszlop szimbóluma egy vállalat célját, stratégiáját és struktúráját foglalja 

magában. Az, hogy egy szervezeten belül a tudásmenedzsment folyamatok hogy mennek 

végbe leginkább ettől a harmadiktól, vagyis a szervezet céljaitól, stratégiájától és 

struktúrájától függ (Howaldt, Kopp 2005). A szervezetekben tudásmegszerzési, - tárolási 

és – transzfer módszereket fejlesztenek ki. Ide tartoznak a tudásmenedzsmentre vonatkozó 

feladatok, a felelősség és a kompetenciák kérdése, valamint a tudás faktor figyelembe 

vétele az üzleti folyamatokban és tudásmenedzsment módszerek alkalmazása. Az egész 

szervezetet egy tudásorientált felépítés és folyamatszervezés mentén kell tervezni 

(Bullinger, Wörner, Prieto, 1988). 

Ahhoz, hogy a három oszlop egysége működőképes legyen, olyan szervezeti kultúrára 

van szükség, amely támogatja a munkatársak és a szervezeti egységek közötti 

tudásáramlást, a belső és külső hálózatokat figyelembe veszi, támogatja a kreativitást, az 

innovációt és a bizalmat, amely elősegíti a folyamatos tanulást és a személyes fejlődést és 

mindehhez támogató rendszert és intézkedéseket biztosít (Brelade, Harman, 2000). Az 

előbbiekben leírtak a tanuló szervezettel azonos feltételeket jelentenek, amely jelen 

dolgozat szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 

Az ember – technológia – szervezet kapcsolata 

Az utóbbi időben a humán és technológiai irányzaton túl egy harmadik irányzat válik egyre 

népszerűbbé, amely megpróbálja az előző kettőt ötvözni egy új egységes irányzat 

kialakításához (Lehner, 2006 36.o.). Az így keletkezett szinergiahatás csökkenti az előző 
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két irányzat hátrányait, mivel a humánorientált irányzat legtöbbször akkor is az emberre 

koncentrál, ha a hiba a technológiában van és fordítva (Mandl, Reinmann-Rothmaier, 

2000). 

Különböző szerzők (Schneider, 1996 36.o., Albrecht, 1993 227.o., Mandl, Reinmann-

Rothmaier 2000 8.o.) ugyanakkor azt az elméletet támogatják, hogy a tudás, mint erőforrás 

legjobb felhasználása csak egy egységes koncepció tükrében képzelhető el. Eszerint a 

vállalatoknak egy időben három dimenzióra kell koncentrálniuk: Az emberre, a 

technológiára és a szervezetre.  

14. ÁBRA: AZ EMBER- TECHNIKA-SZERVEZET ÉS A TUDÁSMENEDZSMENT KAPCSOLATA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Ahogy a 12. számú ábra is mutatja, akkor működhet jól egy vállalati tudásmenedzsment 

folyamat, ha a három oszlop elemei együttműködnek. Az, hogy egy szervezet 

tudásmenedzsment gyakorlatát inkább a technikai, vagy inkább a szociokulturális 

aspektusok befolyásolják, túlnyomóan attól a tudásfogalomtól/tudásfelfogástól (ld. 2.2. 

fejezet) függ, amelyet az egyes szervezetek tudásmenedzsment folyamataik alapjául 

választanak (Siebert, 2003).  

A dolgozat témája mindenképpen a humánorientált megközelítéshez áll közelebb, mivel 

a tacit tudás technikai irányból való megközelítése nem vezetne eredményre, így a 

technikai irányzatnak csupán támogató szerepet tulajdonítok. 
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A tudásmenedzsment legújabb irányvonala egyértelműen mutatja, hogy a 

szociokulturális faktorok háttérbe szorítják a technikaiakat. (ld. Bencsik, 2009, Dörhöfer, 

2007, Fahrenwald, 2005, Sturz, 2005). A technikai segédeszközöket (pl. a tudás 

dokumentálását szolgáló adatbankokat) a tudásmenedzsment gyakorlattal összefüggésben 

csupán a sikeresség egyik feltételeként fogalmazzák meg (Ahlert 2006, Huge 2003). 

„A tudásmenedzsmentet csak hús-vér emberek tudják életre kelteni, a technika egy 

olyan eszköz, amely szükséges, és amelyet használni kell ahhoz, hogy előbbre jussunk. 

Emberek nélkül, akik képesek és hajlandóak lelkesedni és lelkesíteni, ez az eszköz csupán 

olyan körhinta, amely a vurstliban a saját középpontja körül forog” (Sturz, 2000, 3.o).  

„Egy adatbank használhatóbb lehet, mint egy szakértő, aki talán akkor pont 

szabadságon van, amikor szükség lenne rá. Ugyanakkor egy intelligens munkatársról, - 

akinek el kell dönteni, hogy mikor melyik tudásállományt kell választani, mikor és hogy 

lehet azt a gyakorlatban felhasználni, meg tudja ítélni, hogy milyen a tudás érvényessége 

és általánossága -, nem szabad lemondani” (Siebert, 2003 161.o). 

Sturz (2000) a technikát a komplex tudásmenedzsment rendszer szükséges eszközének 

tekinti. Ellentétben az emberrel, aki mindvégig bizonyíthatóan a tudás hordozója marad, a 

technika szerepe nyilvánvalóan háttérbe szorul. „A számítástechnikai szakember és az 

„öreg róka” egymás nélkül a jövőben biztos nem fog tudni érvényesülni. „A vállalati 

folyamatok annyira komplexszé válnak, hogy még a remek kommunikációs struktúrákkal 

rendelkező, jól összeszokott teamek sem fogják tudni uralni azokat a modern 

számítástechnikai eszközök alkalmazása nélkül. Ugyanakkor a számítástechnikai 

szakembereknek sem szabad elfelejteniük a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése 

során, hogy az emberi tudás elektronikus leképezése, annak minden jellegzetességével 

együtt, még hosszú ideig csupán egy álom marad” (Sturz 2000, 2.o.). 

Ahlert (2006) Sturz-cal (2002) ellentétben abból indul ki, hogy a tudásmenedzsment 

fogalomkörébe a technika nem tartozik bele, mivel a tudás hordozója most és mindörökké 

az ember marad. A három oszlop egyensúlya túlnyomórészt attól függ, hogy az adott 

tudásmenedzsment rendszer konstruktív vagy információelméleti tudásfogalmon alapul-e. 

A „tudáslépcső” és a „tudásmenedzsment rendszer három oszlopa” modellek 

kapcsolata 

Az előbbiekben bemutatott tudás, ember, szervezet háromszög és a tudáslépcső 

kombinációjából Zawacki- Richter (2004) megalkotta az alábbi rendszert. 
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15. ÁBRA: ZAWACKI - RICHTER  FÉLE TUDÁSLÉPCSŐ 

 

Forrás:http://mlhoefer.wordpress.com/2010/03/17/enterprise-2-0-wissensmanagement-und-die-erweiterte-

wissenstreppe/ (Letöltve 2011-08-13) 

 

Ezt az ábrát az időfaktorral egészítem ki (Sólyom, 2011), amely a fentiekben 

megfogalmazott tudásmenedzsment definíciómból kiindulva is fontos tényezője annak a 

folyamatszerű elképzelésnek/felfogásnak, ami a tacit tudás konzerválásának feltétele. Ezzel 

egyidejűleg megalapozom azt a modellt, melyet a későbbiekben a dolgozatom empirikus 

részében központi vizsgálati eszközként használok és mutatok be. 
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16. ÁBRA: ZAWACKI- RICHTER FÉLE TUDÁSLÉPCSŐ IDŐDIMENZIÓBAN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Időtényezőn ebben az összefüggésben azt értem, hogy a vállalat a „múlt” dimenzióban 

valamilyen jelek, adatok birtokában van, amelyek – a szervezet tagjainak 

közreműködésével – jelentéstartalommal felruházva információvá alakulnak. Ezt tekintem 

a tacit tudás születésének, mivel a jel és az adat csupán explicit, azaz nincs az a jel, adat, 

ami ne lenne dokumentálható. A tacit tudásátadási, megtartási folyamatban tehát ezekre a 

tényezőkre kell alapozni, amit majd később a fentiekben hivatkozott modellbe beillesztve 

(a modell leképezve egy piramis alakzatot formál) a piramis legalján dokumentálni kell és 

átadásra előkészíteni. A következő lépcsőfokok a „jelen” dimenzióját mutatják, amit ha a 

tudásmegosztási folyamatok időbeni relációjában vizsgálunk, az átadás – átvételi 
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folyamatok időpontjára utal. (ez a nézőpont a fent említett modell részletes bemutatásával 

(2.4. fejezet) válik teljessé.). A „jelen” dimenzió minden olyan elemet tartalmaz, ami az 

átadási, konzerválási folyamat része. Igazi jelentőségét abban látom, hogy így az átadás 

legfontosabb soft tényezői is a rendszer részévé válnak, ugyanis a tudástól a kompetenciáig 

vezető úton minden olyan elem megjelenik, ami a sikeres átadási, megtartási folyamatnak 

is a zálogát jelenti. Végül a „jövő” dimenzió egyértelműen a szervezeti tudásba való 

beépülés és az innovációs képesség záloga, amely a tudás lépcsőjén nem jelent mást, mint 

versenyképességet. 

Ezen logika alapján a tudásmenedzsment rendszernek két alapvető formáját 

különböztetjük meg: az exceszív és a szelektív tudásmenedzsment rendszert. 

Az exceszív és a szelektív tudásmenedzsment rendszer 

A két irányzat abban különbözik egymástól, hogy melyik tudásfogalmat veszi alapul. Ez 

eredményezi egyrészt azt, hogy milyen módon bánnak majd a tudással (pl. hogy a médián, 

technológiai eszközön alapuló tudástranszfer domináns-e), másrészt azt, hogy a tudás 

menedzsmentje milyen módon működik. (pl. olyan mennyiségű információt archiválni, 

amennyit csak lehet.) 

Excesszív tudásmenedzsment rendszer 

Az excesszív tudásmenedzsment rendszer alapja egy absztrakt, jól felfogható, jól mérhető 

tudásfogalom, amely egy bizonyos újratermelődés alapjául szolgál (pl. az adatok objektív 

bemutatása). A tudást szűkös, anyagi erőforrásnak tekinti, amelyet tárolni kell, azért, hogy 

megelőzzék a tudatlanságot, vagy a „nem tudást”. A tudástranszfer ebben az 

összefüggésben egy logisztikai kihívás megoldását jelenti, melynek célja az adatok, 

információk és az explicitté tehető tudás szállítása és tárolása. Ennek domináns eszközei az 

anyagi, illetve a személyektől nem függő adathordozók.  

Szelektív tudásmenedzsment rendszer 

Ellentétben az excesszív tudásmenedzsment rendszerrel, a szelektív logika alapja egy 

konstruktív tudásfogalom. A tudást dinamikusnak és folyamatszerűnek tekintik, nem pedig 

statikus tudáskincsnek. A tudás eszerint korlátlanul rendelkezésre áll, mivel az mindig 

újratermelődik. Ez esetben a tudás tárolása indirekt, időben korlátozott szerepet játszik. Az 

excesszív tudásmenedzsment rendszerben a tudás összegyűjtését és tárolását a „nemtudás” 

csökkentésével azonosítják, a szelektív gondolkodás perspektívájából ezt a következő 

tényekkel lehet szembeállítani: 

Az új tudás mindig új „nemtudást” is generál, ami a komplexitás növekedését 

eredményezi. 
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Ezért a több tudás nem minden esetben jelenti automatikusan a probléma megoldási 

képesség növekedését is (Siebert, 2003 162.o.). 

Siebert (2003) a tudásmenedzsment rendszert egy, a tudással és nem tudással való 

bánásmódnak tekinti. Ahhoz, hogy az ezzel együtt megjelenő komplexitást uralni tudjuk, a 

szelekciós kritériumok célzott alkalmazása nagyon fontos (Siebert, 2003. 162.o.). 

Ez alapján a szelektív tudásmenedzsment célja a nézőpontok összevetése és az 

eszmecsere, annak érdekében, hogy ezáltal új tudást építsünk. A tudás átadója és a tudás 

átvevője együtt alakítják a tudásátadás folyamatát, és ezáltal a tudásszerkezet 

kialakításában is aktívan részt vesznek (ld. Arnold, 2000; Schnurer&Mandl 2004). A 

szelektív tudásmenedzsment eszközei a narratív tapasztalatátadás és a történetek 

elmesélése (ld. 2.4. fejezet). 

A személyekhez szorosan köthető tudáshordozók dominálnak a tudásmenedzsment 

rendszer ezen formájánál, tehát a szubjektív és szociális szempontok nagyon fontos 

szerepet játszanak. 

A 17. számú ábra az excesszív és szelektív tudásmenedzsment rendszer közötti 

különbségeket foglalja össze. 
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 17. ÁBRA: AZ EXCESSZÍV ÉS SZELEKTÍV TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tapasztalati tudást folyamatként és nem absztrakt entitásként értelmezzük. Ebből ki-

indulva megállapíthatjuk, hogy a tapasztalati tudás sajátja a tudásmenedzsment szelektív 

értelmezése. Mely szerint a tudásmenedzsment rendszer működtetésének alapvető feladata 

abban áll, hogy az információs tudást cselekvéssé alakítsa át. 
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Amennyiben egy kulcsember elhagyja a szervezetet, a tapasztalati tudása elvesztéséhez, 

illetve annak a vállalatnál történő megtartásához kapcsolódó problémák válnak a tudásme-

nedzsment tárgyává. A feladata ez esetben abban áll, hogy biztosítsa a tapasztalati tudás 

átadásának folyamatát a kulcsember (mint tudáshordozó) és a pozícióban őt követő (mint 

tudásátvevő) között. Amikor egy intuíciók és érzések által vezérelt gyakorlati tudás kikerül 

a tudati szintről, és gyakorlati cselekvési szintre kerül, a tacit tudásátadás kérdésének kuta-

tása különleges kihívást jelent. 
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2.4. TUDÁSTRANSZFER 

A tacit tudásmegosztás 

A tudás megtartása, a meglévő tudásra való támaszkodás lehetősége, és ennek céltudatos 

fejlesztése a vállalati stratégia céljává kell, hogy váljon. A demográfiai változások 

kihívásai, amelyek a vállalatokat a következő években az elöregedéssel, utánpótlás- és 

szakemberhiánnyal, a „Baby Boom generáció” tömeges nyugdíjba vonulásával fenyegetik, 

jelentősen alátámasztják és felértékelik a tudástranszfer jelentőségét. 

Azonban a tudástranszfer jelentősége nem csak a munkatársak kiválásánál és az új 

munkatárs betanításánál érhető tetten.  A tudás megosztása és felhasználása a vállalat 

egészét érinti, amely leginkább a munkafolyamatok, funkciók, munkaterületek 

átláthatóságára vonatkozik. Éppen ezért a cél a munkavállalók tacit tudásának 

hozzáférhetővé tétele úgy, hogy a vállalat
20

 a jövőben abból profitálni tudjon. Ha ezt 

sikerül elérni, akkor a munkaerőmozgás nem jár akkora tudásveszteséggel, mert az egyéni 

és a vállalati tacit tudás is az eredeti tudáshordozó(k)ról leválik és beépül a szervezeti 

memóriába. Kutatásaim eredményeképpen bizonyítani fogom, hogy a tacit tudás 

megoszthatóságának - és ezáltal megtarthatóságának - nem a tacit tudás „szocializációja” 

az egyetlen módja. A rendszerszemléleti megközelítés alapján a folyamatok tudatos 

összekapcsolása vezet el a használható tudáskészlet felhalmozásához, ami explicit és 

implicit elemeket egyaránt tartalmazni fog. 

A tacit tudás „láthatóvá tételét” befolyásoló tényezők a „tudás-menedzsment rendszer 

három oszlopa modell” tükrében 

A korábbi fejezetekben vázolt elvek mentén a tacit tudás megosztással kapcsolatos 

lehetőségeket és kockázatokat mutatom be. A rendszerezésben a „tudásmenedzsment 

rendszer három oszlopa modell” nyújt segítséget. A 13. ábra jól szemlélteti a három elem – 

ember - technika - szervezet
21

 – és a hozzájuk kapcsolódó olyan tényezők kapcsolatát, 

amelyek a tacit tudás felszínre hozását segítik vagy gátolják. 

                                                 

20
 Vállalat alatt a vállalatvezetést és a többi munkatársat értem.  

21
 A tudáslépcső és a tudásmenedzsment rendszerezésére is ezt a modellt választottam, itt is ebbe helyezem 

bele a tudástranszfer akadályozó tényezőit. 
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18. ÁBRA: A TACIT TUDÁS „LÁTHATÓVÁ TÉTELÉT” BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A 

„TUDÁSMENEDZSMENT RENDSZER HÁROM OSZLOPA MODELL” TÜKRÉBEN 

 

Forrás: Saját szerkesztés Schewe&Nienaber 2011 47-52.o. alapján 

 

Az ábra célja azon elemek átláthatóvá tétele, vizuális megjelenítése, amelyek az 

empirikus kutatásom során is fontos szerepet játszanak annak a megértésében, hogy miért 

jelent a vállalatok számára ekkora lehetőséget a tacit tudás megragadása, megosztása, 

megtartása.  

Szulanszki (1996) négy faktort jelöl meg a sikeres tudástranszfer zálogaként.  

 Első a tudás, amely átadásra kerül (erről bővebben a 2.2. fejezetben),  

 a tudást átadó személyes tulajdonságai,  

 a tudást átvevő személyes tulajdonságai, valamint az  

 a környezet, amelyben a tudás átadásra kerül.  

A továbbiakban a kutatás elsősorban a problémák feltárását és azok megoldási 

lehetőségeit célozza meg, nem a támogató vagy elősegítő elemeken van a hangsúly. 

Az emberhez köthető akadályokat személyes korlátoknak, a szervezethez köthető 

akadályokat strukturális korlátoknak nevezem,
22

 a technikai akadályok itt bár fontos, mégis 

                                                 

22
 Oelsnitz 2005 hasonló rendszert használ a rendszerezéshez. Ő strukturális, technikai, kognitív és motiváci-

ós okokról beszél. 
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kiegészítő szerepet kapnak. Továbbá meg kell jegyeznem, hogy a cégek ebből a 

szempontból a „legfejlettebbek”. 

 

Mielőtt elkezdeném a korlátok számbavételét, még egyszer meg kell jegyeznem, amit a 

2.3. fejezetben már kifejtettem, hogy nem szocializációról (a tacit tudás tapasztalatok 

megosztásával történő képzéséről Nonaka&Takeuchi SECI modell) van szó, hanem a 

rejtett tudás felszínre hozásáról és így annak a lehetőségéről, hogy az a tudás a szervezeti 

memória részévé válhasson. Továbbá ki kell térnem röviden arra, hogy mit is értek 

szervezeti memória alatt. 

Szervezeti memória 

Sem a magyar sem a nemzetközi szakirodalom nem gazdag a szervezeti memória 

kutatások tekintetében. Ez oda vezethető vissza, hogy ugyan már 1982-ben Nelson és 

Winter (Nelson, Winter 1982) is megvitatta a szervezeti memória természetét, csak az 

elmúlt években vált önálló kutatási területté. Fontos, hogy a szervezeti memória fogalmát 

megkülönböztessük a szervezet tudásának fogalmától, melybe beletartozik minden olyan 

egyéni, csoport vagy szervezeti szintű képesség, ismeret, tudás vagy információ, amelyhez 

a szervezetnek közvetett vagy közvetlen hozzáférése van. A szervezeti memóriába nem 

tartoznak bele azok a képességek, melyek csak bizonyos egyénekre jellemzőek, ezért azt 

mondhatjuk, hogy a szervezeti memória független bármely tagjától. Beláthatjuk, hogy a 

szervezetek rendelkeznek olyan rutinokkal, értékekkel és adatokkal, melyek még a 

szervezeti tagok kicserélődése mellett is állandóak maradnak, tehát léteznek olyan elemek, 

amelyek a szervezetre, s nem az azt felépítő egyénekre jellemzőek (Hedberg 1981). 

Fontosnak tartom ezért tisztázni a szervezeti memória, valamint a szervezeti tudás közötti 

különbséget. A szervezeti tudásba „beletartozik minden olyan egyéni, csoport vagy 

szervezeti szintű tudás, vagy információ, amelyhez a szervezetnek közvetett, vagy 

közvetlen hozzáférése van,”
23

 ezen kívül tartalmazza az egyéni képességeket és 

készségeket is. Szervezeti memóriáról pedig akkor beszélhetünk, ha ez a szervezeti tudás 

rögzül a vállalat kultúrájában, életében, rutinjaiban, és legfőképpen az ott dolgozókban.  

A szervezeti memória különböző területeit Walsh és Ungson (Walsh, Ungson 1991) 

modellje a következő képen csoportosítja:  

 egyének,  

                                                 
23 GIKOF Journal 3. évf. 5. szám 54.o. Gergely Róbert,A tanulás, a tudás és a memória szerepe a szervezetek versenyképességében. 
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 szervezeti kultúra,  

 transzformációs folyamatok,  

 szervezeti struktúrák és rendszerek,  

 környezet,  

 külső tárolók.  

Ezekből az első öt belső tényező, a hatodik pedig külső.  

Az említett szerzőpáros megközelítését Hackbarth és Grover (Hackbarth, Grover 1999) 

kiegészítette egy hetedik elemmel, az információs rendszerrel, melybe beletartoznak a 

számítógépes rendszerek, multimédiás alkalmazások, CAL–rendszerek, kommunikációs 

hálózatok stb.  

Ezen tényezők megfelelnek annak a kritériumrendszernek, amelyeket a kutatás során 

figyelembe veszek és amely alapján feltételezem, hogy a tacit tudás megosztás nem 

kizárólag az explikáció útján lehetséges, hanem ezen tényezők együttes figyelembe 

vételével egy komplex tudásmegőrzési rendszer kiépítésén keresztül is. 

„A szervezeti memória egy olyan eszköz, amely által a múltból jövő tudás hatást 

gyakorol a jelen tevékenységeire, ezáltal a szervezet hatékonyságának magasabb vagy 

alacsonyabb szintjét eredményezi. (Stein 1995) „Stein szervezeti memória definíciója is 

alátámasztja, hogy a tudásátadási folyamatokat egyrészt nem lehet az időtényezőtől 

elválasztva vizsgálni, másrészt, hogy a szervezeti működés hatékonysága múlik azon, hogy 

a tudás a szervezeti memória részévé válik-e vagy sem. 

Mindezeket két dologgal kell kiegészítenem (Bencsik, Sólyom, Stifter 2012), egyrészt a 

Hackbart, Grover hetedik elemét én nem kapcsolom szorosan az első hathoz, mivel ez 

csupán egy közvetítő csatorna szerepét tölti be (ld. 2.4. fejezet), másrészt, hogy a 

szervezeti működés hatékonyságán túl a versenyképességét pedig kifejezetten a tacit tudás 

szervezeti memóriában történő tárolása képes garantálni.  
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A szervezeti memória típusai 

19. ÁBRA: A SZERVEZETI MEMÓRIA TÍPUSAI 

 

Forrás: dr. Kő Andrea (2004) 

 

A passzív információ gyűjtés és a passzív tudásátadás eredménye a tudásarchívum, ami a 

leggyakrabban előforduló formája a szervezeti memóriának. A tudásszivacs egyesíti az 

összes tudást, amit csak lehetséges a teljesség elérése érdekében, de annak megosztása, 

azaz felhasználása az alkalmazottakra van bízva. A tudáspublikáló rendszer esetében a 

tudás megosztásával nem lenne gond, csak a szükséges információk megszerzése nehézkes 

az alkalmazottak számára. A megszerzett új tudást a szervezeti memória karbantartásáért 

felelős munkatársak elemzik és összevetik a már meglevő tudással, valamint továbbítják 

azoknak az alkalmazottaknak, akiknek esetlegesen szükségük lehet rá. „A tudáspumpa a 

legbonyolultabb megoldás, a tudás teljes kiaknázását jelenti.”
24

 

A szervezeti memória jelentősége 

A szervezeti memória jelentősége az egyéni tudás, szervezeti szintre történő integrálása 

kapcsán nagyon jelentős. Figyelemre méltó az a tény, hogy a külön álló egyének sajátos 

tudását képesek vagyunk egyetlen szervezet memóriájába sűríteni, és ez által létrehozni 

egy egységes szervezeti tudást, szervezeti memóriát. Ehhez természetesen hozzá tartozik 

az is, hogy a tudásmegőrzés és a folyamatos tudásszerzés mellett szükséges a már 

elhasználódott, feleslegessé vált tudástól való megszabadulás. Ez történhet tudatosan, és 

tudat alatt is, de minden esetben oda kell figyelni a zavaró, torzító tényezők - mint például 

figyelmetlenség, hozzá nem értés – kizárására. A tudatos felejtés egyik módja a szelektálás 

is, amikor szándékosan zárunk ki bizonyos információkat, melyeket lényegtelennek, 

érdektelennek tekintünk.  

                                                 
24 dr. Kő Andrea,Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az ontológiaépítés,mint a tudásmenedzs-

ment eszköze, 2004, Budapesti Corvinus Egyetem. 
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Amikor szervezeti memóriáról beszélek, akkor a fogalom meghatározásomat arra a 

Hamel és Prahalad 1994-ben megjelent kísérletére alapozom, amelyben a szervezetekbe 

mélyen beívódó tudást írják le. „Hamel és Prahalad (1994:51-52.o.) egy kísérlet alapján 

írják le a szervezetbe mélyen beleivódott tudást: A kísérletben a kutatók egy ketrecbe 

bezárnak néhány majmot. A ketrecbe madzagon belógatnak egy banánt, amit egy lépcsőn 

keresztül lehetett elérni. Amennyiben egy majom megpróbálja elérni a banánt, a lépcsőbe 

épített érzékelők bekapcsolnak egy mechanizmust, és az egész ketrecre (így az összes 

majomra) jéghideg vízsugár irányul. A majmok sorra próbálkoztak a banán elérésével, 

ugyanazzal az eredménnyel. Ennek végeredményeképp bármelyik majom is próbálja elérni 

a banánt, a többiek ezt megpróbálják megakadályozni. A továbbiakban az érzékelőt 

kikapcsolják, és az egyik majmot kicserélik egy új majomra. Az új majom nem tud a banán 

elérésével kapcsolatos megtorló intézkedésekről, ezért megpróbálja elvenni azt, amiben a 

régi majmok erőszakkal megakadályozzák. Az új majom néhány próbálkozás után feladja. 

Következő lépésként egy újabb majmot cserélnek ki, amely szintén nem ismeri a 

lépcsőmászásból származó kellemetlenségeket. A régi majmok, kiegészülve az első 

cseréből származóval megakadályozzák ebben. A kísérletet addig lehet folytatni, amíg az 

összes majom ki nem cserélődik. Ekkor már egyik majomnak sincs emléke a jeges 

vízsugárról, mégsem próbálják elérni a banánt, azaz megjelenik egy olyan szervezeti tudás, 

mely független az egyének személyes tudásától, tapasztalatától.”  

Ezek alapján a disszertációban a következőket értem szervezeti memória alatt: a 

szervezet tagjai számára hozzáférhető adatok, információk, továbbá a szervezet 

magatartását tartósan meghatározó célok, eljárások, rutinok, érdekek, értékek és normák 

összessége
25

. 

A következőkben összegzem azokat a tényezőket, amelyek a tacit tudás szervezeti 

memóriában történő tárolásának korlátait jelenthetik. A tényezők összefoglalásában 

Schewe&Nienaber (2011) tanulmányát veszem alapul. 

Ember: Személyes korlátok 

A kommunikációképesség: A következőkben bemutatom mindazon tényezőket, amelyek a 

kommunikációképesség hiányából fakadnak és nehezítik vagy akadályozzák a tacit tudás 

kifejezését.
26

 

                                                 

25
 A kérdőíves felmérésben a vállalatoknak ilyen módon definiáltam a szervezeti memóriát. 

26
 A tudással rendelkező és azt megosztani kívánó szereplőt küldőnek, a másik felet befogadónak nevezem. 
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 A nyelvi kifejezőeszközök széles skálájának hiánya (Coakes, 2002 191.o. ; Ec-

kert, 1998 336.o.) 

 A küldő és a befogadó a különböző tapasztalatok és/vagy képzettségi szint miatt 

nem egy nyelvet beszélnek (pl. szakszókincs, idegen nyelv használata, nem egy-

értelmű szimbólumok használata) (Zimmermann, 2006 12.o., Mead, 1967). An-

nál nehezebb, minél nagyobb a különbség a kommunikációs partnerek között 

(Bromme&Jucks, 2001). 

 Kommunikációs nehézségekhez és félreértéshez vezethet az is, ha a partnerek 

tévesen értelmezik a tudás fogalmát (Nickerson, 1999). 

 Egyrészt heterogén összetételű részlegeknél is kialakulhatnak kommunikációs 

nehézségek, másrészt részlegek közötti kommunikáció is vezethet félreértéshez. 

Pl. a gyártás és a marketing nem ugyanazt a szakzsargont használja. A különbö-

ző fogalmak nem egységes használata például a munkatársak közötti szkepti-

cizmushoz is vezethet, mint ahogy azt Hoefs&Dicks (2002) tanulmányában is 

láthatjuk. Kutatásuk bizonyítja, hogy nehezíti a kollégák együttműködését a kü-

lönböző alapokon nyugvó tudás. 

 A különböző kulturális háttér is szerepet játszik a kommunikációs korlátok ki-

alakulásában. A különböző nyelv vagy értékrend meg is hiúsíthatja a tudás ki-

bontakozását.  

 A nem nyitott kommunikációs folyamatok is képesek hátráltatni a tacit tudás fel-

színre kerülését. Különösen csoportmunkánál figyelhető meg, hogy a tagok nem 

szívesen beszélnek érzelmeikről, intuícióikról. Ez a magyarázata, hogy néhány 

jelentős pszichológiai aspektus soha nem kerül szóba (Leonard&Sensiper, 

1998).  

 Ruggles (1998) kutatásában résztvevők 32%-ának véleménye szerint a tudás fel-

színre hozásának legnagyobb gátja, hogy a küldő képtelen a közvetített informá-

ció fontosságát jelezni, aminek következménye, hogy a tacit tudás nem tud a 

munka folyamán kellőképen kibontakozni. 

Kapcsolati tőke: Szociális struktúrák illetve hálózatok kiépítéséhez és megtartásához 

különleges szociális képességekre van szükség. 

 Gyakran a hálózati partnerek érzelmei és pszichológiai érzékenysége az oka, hogy a 

munkatársak nem kommunikálnak egymással. Egy hálózat szereplője számára 

fontos a különböző szociális karakterek pontos ismerete. Egy szociális kapcsolati 
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háló alapján olyan forrásokhoz lehet hozzájutni, amelyet az ember a céljai 

eléréséhez használni tud (Nahapiet&Ghoshal,1997 35.o.; Fuchs, 2006 77.o.; 

Riemer, 2005 85.o.; Maurer, 2004 191.o.; Büchel, 2007 46.o.). 

 A „who one knows” elv mentén a kapcsolati tőkén keresztül egyéb források is 

elérhetővé válnak (Baker, 2000 2.o.). 

 Hoefs és Dick tanulmánya alapján világossá válik, hogy a legnagyobb nehézséget 

egy tudásterület központi figurájának elérése vagy megszólítása jelenti. 

Ugyanakkor a kevésbé központi szereplők, akik szintén segíthetnének, látókörön 

kívülre kerülnek.  

 Amennyiben a tudást kereső nem ismeri a megfelelő tudáshordozót, és nem 

rendelkezik elegendő kapcsolati tőkével, nehezen jut a számára szükséges tacit 

tudáshoz. Így gyakran bizonyos munkatársak, akik ugyan rendelkeznek a megfelelő 

explicit tudással, mégsem tudnak hatékonyan dolgozni, mert hiányzik a megfelelő 

láncszem, amit lehet, hogy csak egy másik munkatárs birtokol, de kapcsolati tőke 

hiányában soha nem jut el hozzá. Ebből is látszik, hogy bizonyos munkavállalók 

hiányzó szociális kompetenciák és érzelmi intelligencia miatt nem képesek a 

tudáshordozókkal formális és informális alapon kapcsolatot, hálózatot kiépíteni 

(Rümmler, 2001 25.o.). 

 Hátráltathatják az explikációs folyamatot a személyes különbségek, az irigység és a 

nézeteltérés (Heuwinkel 2004 102.o.) is, ami nehezíti a közös munkát, és így 

lehetséges, hogy a legjobb szakemberekből álló munkacsoport sem tud 

eredményesen dolgozni (Bürgel, 1996). 

 Bizonyos kollégák unszimpátia miatt nem tudják a tudásukat átadni másoknak, 

vagy tőlük tudást elfogadni (Von der Oelsnitz, 2005). 

Bizalom: A bizalmat a tudásmenedzsment egyik meghatározó tényezőjének tekintik 

(Heuwinkel, 2004 102.o.). A bizalom az egyén azon elvárásait foglalja magába, hogy más 

szereplők egy estleges tudáscsere alkalmával nem opportunista (a pillanatnyi előnyökért a 

fontosabb célokat eláruló) módon viselkednek majd (Luhmann, 2000 15.o.). Amennyiben 

bizalmon alapul a vállalati légkör nagyobb a tudásmegosztási hajlandóság is 

(Nahapiet&Ghoshal, 1997 38.o.). 

 Egy bizalmi kultúra keretében az idő és a tér problémája áthidalhatóvá válik azáltal, 

hogy biztosak abban, hogy egy harmadik személy tudásáról készült feljegyzéseket 
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elolvassák és használják is. Még akkor is, ha az emberek személyesen nem ismerik 

egymást, egy bizalmi környezet hozzájárul az tacit tudás felszínre hozásához.  

 Ackerman kutatásából nyilvánvalóan látszik, hogy a megkérdezett vállalatok 50% -

a esetében az a kérdés, hogy a tudásmegosztást vagy a tudásfelhalmozást 

támogatják-e, visszavezethető a bizalom hiányának mértékére (Ackerman, 2000). 

 A tudás láthatóvá tételét negatívan befolyásolhatja a munkavállalók közötti 

versengés. Azaz, ha a tudáshordozó nincs tudatában annak, vagy nem bízhat abban, 

hogy a tacit tudás explikációjából a kollegákkal együtt profitálhat. (Von Krogh, 

1998 136.o.; Haghirian, 2006 30.o.). 

 Minél komplexebb a tacit tudás, annál előnytelenebbek a gyenge kapcsolatok 

(Jansen 2002 103.o.). 

 A munkavállalók gondolkodásának és munkavégzésének módját többek között a 

többi kolléga és a vezetők kifejezésre jutatott tapasztalatai, gondolkodása és 

munkamódszerei és a megélt szervezeti kultúra is befolyásolják (Mehrwald, 1999 

57.o.). 

 A bizalom hiányából adódó problémák azonban nemcsak a tudás birtokosánál, 

hanem a befogadójánál is felléphetnek. Gondoljunk csak arra, ha egy munkatárs 

egy másik tacit tudása iránt érdeklődik, a tapasztalataira kíváncsi, az úgy is tűnhet, 

hogy a kérdezőnek az adott területen hiányosságai vannak (Probst, 2006 178.o.). 

Rossz bizalmi légkörben senki nem szereti elárulni a gyenge pontjait. Mindez 

gyakran oda vezethet, hogy a munkavállalók eltussolják a problémákat és a 

vállalatnál egyébként meglévő tudást nem hasznosítják. Ezt a tudást gyakran 

„skilled incompetence”-nek is nevezik (Schüppel, 1996 139.o.). 

A bizalom és versengés témakörében feltétlenül meg kell említenem Fenyvesi (2010) 

tudásmegosztás játékelmélete cimű cikkét, amelyben a szerző a játékelmélet nyereségmátrixát 

felhasználva mutatja be azt, hogy az egyén akkor realizálja a maximális hasznot, ha egyoldalúan 

verseng, vagyis nem törekszik a tudásának megosztására. A tudás hatalom és erre a szervezetek 

életében gyakran találunk példát, hiszen ez a hatalom az egyén számára akár anyagi (fizetésemelés, 

stb.), akár erkölcsi (magasabb beosztás, stb.) sikerrel kecsegtethet. A dolgozó akkor jár a 

legrosszabbul, ha egyoldalúan kooperál, ha kiad minden „adut” a kezéből, de kollegái nem követik 

ezt a gyakorlatot. A vállalat számára viszont egyértelműen az a legelőnyösebb, ha az alkalmazottak 

hajlandók a kooperációra. Ekkor nyílik lehetőség arra, hogy az egyének tudása szervezeti tudás 

szintjére emelkedjen, és a vállalat számára a legnagyobb hasznot hozza. A kooperáció azonban 

nem teszi lehetővé az egyéni haszon maximalizálását, ezért is olyan nehéz feladni a versengést. De 
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ha mindenki az egyéni hasznának növelésével foglalkozik, vagyis a versengést választja, a 

nyereségmátrix szerint a közösség, azaz a szervezet haszna kevesebb lesz. Ha a választás többször 

ismétlődik a szervezet hasznának csökkenésével minden egyes egyén nyeresége is egyre kisebb 

lesz. Amennyiben nem áll meg a folyamat, egy bizonyos pont után mindenki az eredetinél rosszabb 

helyzetbe kerülhet, és végül akár az egész szervezet összeomolhat. Ehhez szorosan kapcsolódik a 

következő „tényezőpáros” a hatalom és presztizs veszteség. 

Hatalom és presztízs veszteség: A tacit tudás megosztásának sikerét sokszor a „tudás 

hatalom” jelmondat árnyékolja be. (Von der Oelschnitz, 2005 203.o.; Pieler, 2003 111.o.; 

Haghirian, 2006 30.o.; Pemberton& Stonehouse, 2002 85.o.).  

 Az a tény, hogy egyének vagy kollektívák egy szervezeten belül olyan tudással 

rendelkeznek, amire mások is rá vannak utalva, bizonyos hatalmi megoszlást 

eredményez (Rüdiger & Vanini, 1998 471.o.; Rümler, 2001 24.o.). A hatalmat 

meghatározó tudás megosztásával a tudáshordozó elveszíteni véli a kontrollját a 

tudásmonopóliuma és a saját elképzelt hatalmi pozíciója felett. Különösen azok a 

munkavállalók, akik a munkájukban a szabadságnak és az önállóságnak nagy 

jelentőséget tulajdonítanak, a tacit tudásuk megosztásában az autonómiájuk 

korlátozását látják. A tacit tudás megosztásában, amelyhez ők hibák elkövetése 

árán jutottak, a munkatársak a státuszveszteséget is látják (Rümler, 2001 25.o.). 

Megosztás helyett megtartják maguknak a negatív tapasztalatokat, így azokból 

mások nem tudnak tanulni. 

 Nemcsak a tudásbirtokosnak, hanem a tudást befogadónak is jelenthet problémát a 

hatalom- és presztízsvesztés. Tipikus emberi tulajdonság az önbecsülés védelme és 

növelése (Mehrwald, 1999 63.o.). Ez mutatkozik meg az úgynevezett „Not 

invented here” szindrómában, ami azt mondja ki, hogy az emberek szeretnek a saját 

maguk által elkészített korábbi munkákra támaszkodni. Mások munkáját sokszor 

vizsgálat és indok nélkül utasítják el, ami plusz időt és költséget is eredményezhet 

(Specht, 2002 41.o.). Az elutasító magatartás okait abban lehet látni, hogy egy 

idegen munkájának felhasználásával leértékelődik a saját teljesítményünk 

(Mehrwald, 1999 63.o.). Röviden ez annyit jelent, hogy egyesek azért nem szívesen 

támaszkodnak mások előzetesen elvégzett munkáira, mert úgy vélik, hogy akkor 

azt gondolhatja róluk a környezetük, hogy ezt ők nem lettek volna képesek 

megcsinálni. Ez sokszor azt is eredményezheti, hogy nem is tudunk mások előzetes 

munkájáról. Az ok-okozati összefüggés ebben az esetben kicsit tyúk-tojás 

probléma.  
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Az előbbiekben bemutatott elemek általánosságban foglalkoznak azokkal a tényezőkkel, 

amelyek gátat szabhatnak egy szervezeten belül a tacit tudás felszínre kerülésének, illetve a 

tudásmegosztási hajlandóságnak is. 

Ezen a ponton azonban a jelen dolgozat témája miatt - amelynek nem egyszerűen az 

általánosan meghatározható korlátok bemutatása a célja, hanem speciálisan azok a 

kérdések, amelyek egy kulcsember tudásának láthatóvá tételére és ezáltal távozása utáni 

hozzáférhetőségére vonatkoznak - összegyűjtöttem ezen speciális esetek jellemzőit is.  

A tudástranszfer különböző folyamataiban megjelenő résztvevők szerint 

csoportosítottam a jellemzőket és olyan faktorokat, mint a tudásvesztés és -nyerés is 

figyelembe vettem. Ők a szereplői az előbbiekben már említett piramis modellnek 

(2.4.fejezet), amelyre az empirikus kutatásom épül. Az ember „oszlop”-hoz kapcsolható 

egyéb, speciális tényezők mindezek figyelembe vételével: 

A távozó kulcsember 

A távozó személyére vonatkozóan 

- a munkakörében betöltött szerepét/szerepeit  

- a jelentőségét az egyes munkafolyamatokban,  

- a tudásátadási hajlandóságát és képességét veszem górcső alá.  

A távozó kulcsember munkakörében betöltött szerepei 

Azokat a szerepeket gyűjtöttem össze, amelyek a munkavégzéssel függnek össze és a 

távozó kulcsember kilépése esetén veszélyt jelenthetnek az adott folyamatokban. A 

teljesség igénye nélkül itt kiemelem a legfontosabbakat, a speciális esetekre a dolgozat 

gyakorlati részében külön kitérek. 

 A távozó kulcsember - szakértő: itt a tudásvesztés veszélye abban áll, hogy a 

tanulmányai, tapasztalata során megtanult, felhasznált és esetlegesen soha nem 

verbalizált tudást magával viszi és a szervezet esetleg nincs is tudatában, hogy 

ezzel a szaktudással ő rendelkezett, mert soha nem adódott ennek a hiányából 

fakadó probléma. Ezenkívül a kapcsolatrendszerében olyan emberek találhatók, 

akik az ő tudásához kapcsolódóan azt kiegészíthetik, elhelyezik egy megfelelő 

környezetben, ami távozása esetén nem marad meg, illetve nem fogja ugyanazt a 

funkciót betölteni, mint ezen személy közreműködésével. 

 A távozó kulcsember - vezető: ebben az esetben megtörténhet, hogy bizonyos 

információkhoz csak egy vezető tud hozzáférni, illetve ő az egyetlen, akinél 

minden információ összefut. Például az általános szabályozásokról, a kivételek 
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szabályozásáról, a külső cégekről, beszállítókról, a piacról, a tőzsdéről és még 

sorolhatnám. Fontos rizikófaktort jelent továbbá, ha olyan a feladat, amihez 

bizonyos információkat csak a vezetőtől lehet beszerezni. 

A szakirodalom szerint egy kulcsember távozása nem csak a tudás mennyiségét 

csökkenti, hanem az információforrásokat is blokkolja (Xu, 2003). Rice és Aydin (1991) 

az elsők, akik a tudásvesztéssel kapcsolatban kimondják, hogy a szakértők és a vezetők 

nem feltétlenül azonosak, így a vezető kiválásával csak a saját szakértői tudása veszik el. 

A távozó kulcsember tudásátadási hajlandósága 

A tudásvesztés potenciális kockázata csökken, ha a távozó kulcsember hajlandó a 

megfelelő területen a tudását megosztani. A tudásmegosztási hajlandósága természetesen 

attól függ, hogy mennyire érdeke, (vagy érdekli), hogy távozása után is zökkenőmentesen 

folytatódjon a munkavégzés.
27

 

A szakirodalom is sokat foglalkozik a tudástranszfert akadályozó motiváció hiányával 

(Schüppel, 1996; Probst/Raub/Romhardt, 1997; Roehl, 2002; Moser 2002; Kluge, 2001).  

Az elméleti és gyakorlati megközelítések azonban legtöbbször nem a kulcsfigurák 

tudásmegosztásának motivációjával, hanem általánosságban a tudástranszfer 

motivációjával foglalkoznak. 

A távozó kulcsember tudásátadási képessége 

Fontos kockázati tényező a távozó kulcsember tudásátadási képességének hiánya, ennek 

elemeit a kutatásom során a „soft tényezők” közé sorolom. Aszerint, hogy a távozó 

munkatárs mennyire van tudatában a tudásának, képességeinek, a folyamatokban betöltött 

szerepének, és hogy mennyire képes magát mások helyzetébe belegondolni, annak 

mértékében lesz képes bizonyos dolgokat, tényeket elmesélni, vagy egy (kísért/vagy 

közös) betanítási/betanulási folyamat részesévé válni. 

A szakirodalomban megjelenik, hogy a tudásmegosztás többek között attól is függ, 

hogy az emberek a tudásukat mennyire képesek reflektálni és egy célcsoport igényeinek 

megfelelően mennyire képesek azt kommunikálhatóvá tenni. (Kluge, 2001; Moser, 2002).  

Az utód  

                                                 

27
 Itt meg kell említenem újra, hogy a kutatásomban azért választottam a tervezhető munkaerőmozgás vizsgá-

latakor a nyugdíjba vonulók csoportját, mert nem a motivációs faktor vizsgálatára akartam a hangsúlyt fek-

tetni. Ezért feltételezem, hogy aki nyugdíjba vonul, az szívesen osztja meg tapasztalatait, tudását az őt köve-

tőkkel. Megkockáztatom azt is kijelenteni, hogy örül is annak, ha így válik „nélkülözhetetlenné”. Ezt az 

empirikus kutatásom is megerősítette (ld később). 
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Az utód személyére vonatkozóan  

 az előző munkakörében betöltött szerepét/szerepeit,  

 pozícióját,  

 személyiségét, valamint  

 az átvételi hajlandóságát és képességét vizsgálom.  

Az utód előző munkakörében betöltött szerepei, illetve betöltött pozíciói 

A tudástranszfer folyamatoknál nagyon fontos szerepe van az utód előző munkakörében 

betöltött szerepeinek illetve pozíciójának. Amennyiben az utódnak elég előzetes ismerete, 

saját tapasztalata, esetleg kapcsolatai vannak a függőben lévő munkafolyamatokkal, 

feladatokkal kapcsolatban, nő az esélye annak, hogy a munkaerőmozgás hatására a 

szervezet tudást nyer. 

A szakirodalomban is megjelenik, hogy a szakterületen belüli munkaerőcsere/mozgás 

jobban és gyorsabban sikerül, mint a szakterületen kívülről jövő. A gyorsabb 

cselekvőképesség előnyeit a tudás átvételénél azonban olyan tényezők ellensúlyozzák, 

mint az egyoldalú látásmód (Gabarro 1988; Fischer, 2001), az előítéletek (Schüppel, 1996; 

Wiesenbauer, 2001). Az előzetes tudást a szakirodalom ebben az esetben kevésbé tekintik 

a tudásnyereség fontos faktorának, sokkal inkább a cselekvőképesség elengedhetetlen 

feltételének. 

Az utód személyisége 

Az utód személyiségének kérdése a téma szempontjából olyan összefüggésben releváns, 

hogy mennyire passzol az utód személyisége az új munkatársakhoz, az új vezetőkhöz. 

Milyen a hozzáállása a munkához. Ezek a tényezők nagymértékben csökkenthetik egy 

esetleges tudásvesztés rizikóját, ugyanakkor segíthetik a jó munkakapcsolatok és a 

kooperációképesség kialakulását mindkét oldalról. Persze a sikeres tudástranszferhez nem 

elegendő rendelkezni a megfelelő személyiségjegyekkel, képesnek kell lenni a szükséges 

információk megszerzésére is, aminek mikéntje szintén erősen személyiségfüggő is. A 

csapatmunkára való alkalmasság szintén meghatározó faktor. 

A szakirodalom szerint a nehézkes és távolságtartó kapcsolatok gátolhatják a sikeres 

tudástranszfert (Szulanski,1996; Kriwet, 1997; Krogh, Kröne, 1998). Nem találtam olyan 

összefüggést a szeakirodalmoban, amely a kapcsolatok minősége és az egyén személyes 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést kutatások eredményével támasztaná alá. 

Az utód átvételi hajlandósága 

Véleményem szerint az átadási készség mellett az átvételi készséget is érdemes elemezni. 
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Hogy az átvevő valóban hajlandó-e az elődjétől tudást átvenni, attól is függ, hogy 

mennyire akar az elődje tudására, tapasztalataira építeni. Mennyire érzi kompetensnek az 

illetőt, mennyire tiszteli, vagy ismeri el szakmailag. Amennyiben más elképzelései vannak 

ez a készség jelentős mértékben csökken. 

A szakirodalom is rávilágít, hogy az új tudás átvételének hiányzó motivációja hátráltatja 

a tudástranszfert (Schüpfel, 1996; Fischer, 2002; Doppler&Lauterburg, 1995). 

Tudományos fórumokon megjelenik a defenzív rutin, azaz olyan cselekvési struktúrák, 

amelyek egy kollektívát védenek attól, hogy kellemetlen szituációkat éljenek meg, 

(Schüppel, 1996; Argyris, 1993), és az előzőekben bemutatott „Not invented here 

syndrom” is érvényesül. 

Az utód képessége az új tudás befogadására 

Amennyiben az utód egyrészt nyitottsága, másrészt emberi adottságai alapján is képes az 

elődje tudásából, tapasztalataiból profitálni csökken egy esetleges tudásvesztés rizikója. 

Mivel a szakirodalomban is több helyen találkozhatunk azzal a kijelentéssel, hogy az 

észlelési és feldolgozási képesség erősen függ az előzetes ismeretek mértékétől és 

mélységétől, (Schüppel 1996, Davenport, Pursak 1998) feltételezem, hogy a személyes 

kompetenciák alapja itt is a tapasztalati tudás, amit az új munkavállaló valahonnan 

magával hoz. Wilke (1998) szerint ugyanakkor az információcsere feltétele egy közös 

tapasztalati háttér. Az én véleményem szerint azonban a szervezeti memória fogalmával is 

alátámasztva ez nem feltétlenül szükséges. 

Az előd és az utód szakmai kompetenciái 

Bármennyire is a tacit tudás megosztására koncentrál a kutatás, a kérdés tárgyalásakor 

természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni a szakmai ismeretek nem tacit elemeit 

sem. A szakmai tudás ezen faktorai is hatással vannak a munkaerőmozgás okozta 

tudástranszfer sikereire, illetve kudarcaira. 

Amennyiben a távozó nem rendelkezik a szükségesnél magasabb szintű szakmai 

kompetenciával, (mert például a szociális szerepe miatt vált kulcsemberré) úgy jelentős 

lehet a tudásnyerés esélye a vállalatnál. Többször találkozhatunk azzal, hogy valaki magas 

pozíciót tölt be számos egyéb tulajdonság miatt, de a szakmai ismerete nem kiemelkedő, 

hanem a munkavégzéshez megfelelő. Gondoljunk csak a Belbin féle szerepek közül a 

csapatmunkás szerepre, ahol a munkavállaló nem a szakmai tudása miatt kell, hogy 

feltétlen része legyen a csapatnak. Ilyen esetben nem biztos, hogy az új munkavállaló 

kulcsemberré is válik a vállalatnál, de az valószínűsíthető, hogy jobb szakmai 
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felkészültséggel rendelkezik. Ha az utódnak nincs meg a megfelelő szakmai kompetenciája 

az egyértelmű veszélyt jelent, nem csak a transzfer folyamatokban. 

Természetesen a szakirodalom is foglalkozik ezzel a kérdéssel és Moser (2002) például 

azt mondja, hogy egy fenntartható tudáskooperációnak elengedhetetlen feltétele az abban 

résztvevők szakmai és kommunikációs kompetenciája. Az elmélet a tudáskooperációra 

vonatkozik és mindenekelőtt a transzfer képességre fókuszál. 

A tudásátadás további szereplői 

Ők azok, akik nagyon fontos résztvevői a tudástranszfer folyamatoknak, mégis nehéz 

egyben kezelni szerepüket.  

Egyrészt a vállalat vezetése, aki a kulcsfigura távozásának előkészítésével, ennek 

kapcsán a tudásátadási – átvételi folyamatok értékelésével kapcsolatban döntési pozícióban 

van. (Őket nevezem vezetőknek a piramis modellben, melyre még később visszatérek). 

Azonban, ha maga a döntési pozícióban lévő kulcsember távozik és vezetőváltás történik, 

akkor fontos szerephez jutnak egyéb, nagy tudással, tapasztalattal, ismeretekkel rendelkező 

munkatársak, akiket - jobb megnevezés hiányában - „pót kulcsember”- nek nevezek.  

Ők azok a személyek, akikhez a kulcsemberként számon tartott vezető távozása után az 

új vezető fordulni tud. Másrészt azért is fontos a „pót kulcsember”-ek szerepe, mert az új 

vezető bizonyos feladatokkal tudja megbízni őket, amelyből esetlegesen ő is új ismeretek, 

tapasztalatok birtokába juthat a szervezet tacit tudástárából, a munkafolyamatokról, vagy 

akár csak a szakzsargonról is.  

Probst, Raub &Romhardt szerint ezen pót kulcsemberek tapasztalata fontos szerepet 

játszik a tudás megőrzésében, ami számomra azt a gondolatot ismételten megerősíti, hogy 

maga az ember nem helyettesíthető információtechnológiai eszközökkel.  

Ugyanakkor fontos kérdésként jelenik meg, hogy ezen személyek milyen mértékben 

hajlandóak segíteni a tudástranszfert. Erre egyszerű a válasz: annyira, amennyire a belépő 

munkatárs vagy vezető érdekeltté teszi. Természetesen nagyon fontos faktor ezen 

személyek tudástranszfer képessége is. Ha például nincs meg az a kommunikációs 

képessége, amellyel a jól ismert folyamatokat át tudja adni, akkor jelentős lehet a 

tudásvesztés. 

Technológia: A technikához köthető tényezők 

A technikához köthető tényezők közül a felhasznált információtechnológiai rendszerek, 

valamint a meglévő dokumentumok hasznossága kap szerepet a kutatásban, ugyanis az 

explicit és tacit tudásátadás vizsgálatakor a leglátványosabb különbség a 
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dokumentálhatóságban van. Amíg az információtechnikával foglalkozó kutatók a 

tudásmenedzsment alatt a tudás hardwareken és software- ken történő tárolását értik, addig 

én az informatikai eszközöket csupán a tudástranszfer egyik eszközeként kezelem. „A 

tudás helye két fül között, nem két modem között van” (Malik, 2005).  

Az információs és kommunikációs technológiák fő célja a tudásmegosztás terén az, 

hogy összekapcsolják az érdekelt feleket. Ebben a folyamatban három dimenziót kell 

megkülönböztetnünk egymástól:  

 az explicit tudás dimenziója: az információk és az explicit tudás elemei online 

(elektronikusan elérhető) hozzáférhetők, feltérképezettek, illetve minden 

felhasználó számára biztosított a könnyű hozzáférés és a pontos visszakeresés. 

 hallgatólagos (tacit) tudás dimenziója: az emberek és csoportok közötti 

koordináció, kommunikáció és együttműködés fejlesztése a cél, hogy azok, akik 

birtokolják a tudást átadják azoknak, akiknek erre szüksége van, vagy akik 

használni tudják 

 hallgatólagos (tacit) és explicit tudás dimenziója: ebben az esetben speciális 

szakértők adnak útmutatást az embereknek, vagy felajánlanak olyan 

dokumentumokat, amelyek leírják a kívánt tudást. (MTA Információtechnológiai 

alapítvány, 2003). 

A következő táblázatban összefoglalom az informáláshoz, az automatizáláshoz, és a 

dokumentáció hasznosságához kapcsolódó kérdéseket. 
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20. ÁBRA: A TECHNIKA SZEREPE A SZAKIRODALOM ALAPJÁN 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Azért nehéz ennek a témának az irodalmát összegyűjteni, mert a kérdéssel legfőképpen 

a szervezetfejlesztésben, információmenedzsmentben és kevéssé a tudásmenedzsment 

emberi oldalának (Bencsik, 2009) elemzésekor találkozhatunk. A tudásmenedzsment tudás 

dokumentációjára vonatkozóan találunk szakirodalmat (Radermacher, 2011), szó esik még 

a tudáskategóriákról, így arról is, hogy csak az explicit vagy az explicitté tett tudás 

tárolható (Győri, 2004; Bőgel, 2000). Ezen kijelentés ugyancsak a tudásspirál modellhez 

kapcsolódik, így a kutatásom elvégzésével vélhetően a tudás informatikai tárolása is új 

irányokat nyit a tudományban. 

Szervezet: Strukturális korlátok 

A strukturális korlátokat, mint ahogy azt a 13. számú ábra is mutatja, három csoportba 

oszthatjuk. Az időhiány, a merev szervezeti struktúra és a térbeli távolság okozhatnak 

nehézséget az tacit tudás megoszthatóvá tételében.
28

  

                                                 

28
 Tudatosan használok strukturális korlátokat, mivel a szervezeti kultúra sokkal nagyobb területet foglalna 

magába és sem a dolgozat terjedelme sem a témája nem kívánja ezen tényező szélesebb körű feltárását. 
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Időhiány 

Több kutatás is alátámasztja, hogy a tudásmenedzsment rendszerek működésének 

legnagyobb gátját a szervezetek az időhiányban látják (Salomon&Martin 2003; Helm, 

Meckl, Sodeik, 2007). Tekintettel arra, hogy a tacit tudást nehéz felismerni és kifejezni, 

azaz megoszthatóvá tenni, ezért feltételezhető, hogy ez nagyobb terhelést jelentene. Miután 

a vállalatoknál egyre kevesebb idő jut a tudáshordozó és átvevő közötti kommunikációra, 

az időfaktor az, ami így a tacit tudás kifejezését, felszínre hozásának lehetőségét jelentősen 

korlátozhatja. 

Merev szervezeti struktúra 

A kutatások kevesebb figyelmet fordítanak a merev szervezeti struktúra, mint a tacit 

tudás megosztását akadályozó tényező vizsgálatára.
29

   

 A szervezeti tudásbázist rendszerint hierarchikus és funkcionális szempontból úgy 

választják szét, hogy tudásszigetek keletkeznek, amelyek a tacit tudás megosztást 

hátráltatják (Probst, 2006). Az ily módon szétválasztott tudás ahhoz vezethet, hogy a 

leírt tudást például alacsonyabb hierarchiaszinten állók, képzettség hiányában nem 

értik, vagy a funkcionális megosztás miatt bizonyos leírt anyagok el sem jutnak 

bizonyos munkatársakhoz.  

 Egy erősen hierarchikus szervezeti rendszer különös módon gátolja a 

kommunikációs folyamatokat, de még inkább az előírt szolgálati úton kívül eső 

folyamatokat. Amennyiben egy vállalat kommunikációs folyamatai nagyon 

formalizáltan és standardizáltan zajlanak, fennáll a veszélye, hogy a kommunikáció 

rugalmassága sérül, (Macharzina, 1984 104.o.) és az, a tacit tudás felszínre hozására 

irányuló egyéni kezdeményezéseket korlátozhatja. 

 A tacit tudásátadás alapja - mindegy, hogy a vállalaton belüli konstans 

tudástranszferről, vagy éppen a kilépő munkaerő kilépését megelőző tudásátadásról 

beszélünk -, a tudásátadást támogató szervezeti struktúra. Az alapfeltételeket, a 

vállalat jellegzetességeit, karakterét, stílusát úgy kell felépíteni, hogy az a vállalat 

munkatársait folyamatos tudásmegosztásra ösztönözzék (Schein, 1995).   

Térbeli távolság  

 Nehézségek adódhatnak abból is, ha a vállalat egyes egységei között nagy térbeli 

távolságok vannak. Például különböző országokban vannak a telephelyei. Ilyen 

                                                 

29
 A kutatásom szempontjából azonban fontos tényező, mivel a szervezeti struktúra a sokaság csoportosításá-

nak egyik tényezője. 



 79 

esetben természetesen nehéz a munkatársak egymás közötti tacit tudás megosztása. 

Legnagyobb hiányosság - ami a tacit tudás megosztás kulcsa - a lehetőség a 

személyes kommunikációra. 

 A kommunikáció lefolytatásának nem csak a földrajzi távolság szab gátat, hanem 

sokszor ezek a munkatársak annak ellenére, hogy egy cégnél dolgoznak nem is 

ismerik egymást. 

 Egy hatalmas telephellyel rendelkező vállalat is nehézségekbe ütközhet, ha a tacit 

tudásának generalizálására tesz kísérletet. (Grimpe, 2005 128.o.; Bollinger, Lullies, 

Weltz, 189.o.). Különösen akkor, ha hiányzik az egységes áttekintés lehetősége, a 

munkavégzés részfeladatokra bontva folyik, és minden megmarad az egyes 

területek szintjén. 

 A nagy vállalatoknál egyszerűen nem tekintik át azt, hogy milyen tudás birtokában 

vannak (Bencsik, 2009; Coakes, 2002 191.o.; Eckert 1998 336.o.). Míg a hosszú 

idő óta a vállalatnál dolgozó munkatársak tevékenységük folyamán megfelelő 

kapcsolatokat építettek ki, összefüggéseket ismertek fel és rutint szereztek, tudják, 

hogy melyik témában kihez kell fordulniuk, addig a fiatalabb munkatársaknál 

mindez hiányzik (Kösel, 2007 30.o.). Így tacit tudásmegosztási nehézségek 

keletkeznek, mivel a munkatársak nem is tudnak egymásról, és így ha még az 

együttműködési hajlandóságuk meg is lenne, nem tudják, kihez tudnak fordulni 

(Gmünden & Walter, 1995 974.o.). 

  

Mindezek összefoglalásaként elmondhatjuk, hogy egy vállalat jellegzetességeit, 

karakterét, alapfeltételeit, működési mechanizmusait, vezetési stílusát úgy kell formálni, 

hogy azok a vállalat munkatársait folyamatos tudásmegosztásra ösztönözzék (Schein, 

1995). Ennek feltétele egy olyan kultúra, struktúra kialakítása, amely a bizalomra és a 

kooperációra épít, (Albrecht, 1993 219.o.; Davenport, 1998b 200.o.) ezzel biztosítja az 

egymás közötti jó viszonyt, valamint újfent támogatja a párbeszédet, a kommunikációt és a 

tudáscserét (Polányi, 1958 210.o.).  

A kutatás szempontjából fontos megemlítenem, hogy az idősebbek és a fiatalok közötti 

bizalom kiépítésének lehetősége és támogatása, valamint az idősebbek tudásának és 

tapasztalatának elismerése mind a szervezeti kultúra, a vállalati gondolkodás részét kell, 

hogy képezzék. 

Fontos továbbá, hogy a vállalati stratégiába beépítsék, a vállalati folyamatok részévé 

tegyék a tudás megosztását. Ha mindez megvan, az még mindig nem elég, hiszen a sikeres 
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tacit tudásmegosztáshoz, mert időt és helyet kell biztosítani a tudáscseréhez. A Top 

Managementnek tudásátadási folyamatokat kell kezdeményeznie, a spontán kialakult 

folyamatokat támogatni és mindenekelőtt példát mutatni a tudásmegosztásban (Krogh, 

Roos, 1996 425.o.). Nonaka&Takeuchi (1997) egy folyamatos munkaerőcsere kiépítését 

propagálják a vállalatoknál, amelynél kiemelik, hogy az utód megfelelő időben történő 

személyes jelenléte és a folyamatokba való bekapcsolódása milyen előnyökkel jár a tacit 

tudás átadásában. 

Tudástranszfer és eszközei 

Összefoglalva a szakirodalom feldolgozott tudásbázisát feltűnt számomra, hogy a tacit 

tudás menedzsmenttel foglalkozó szakemberek egy nagyon fontos tényezőre - az 

időtényezőre - kevés hangsúlyt fektettek. Az időtényező és a klasszikus tudásmenedzsment 

alapmodellek között kapcsolatot keresve, összefüggést találtam, a tudásmenedzsmentet 

befolyásoló „ember- technika-szervezet hármas” a tudáslépcső és az időtényező között.  

Az elméletek és modellek idődimenzióval kiegészített rövid összefoglalásával kívánom 

előre vetíteni azt a modellt, amely az empirikus kutatásom alapjaként szolgált, és amely a 

későbbiekben mind a tudomány, mind a vállalatok számára oly fontos tacittudás-

megosztási kutatások és a gyakorlati megvalósítás alapját egyaránt jelentheti. 

A következő táblázat összefoglalja és szemlélteti a tudásmenedzsment szakirodalomban 

megjelent, a dolgozat elméleti részében részletesen kifejtett definícióinak és modelljeinek 

forrását, valamint az általam kiegészített definíciót és modellt. Mindezt azért tartom 

fontosnak összegezni, mivel így bizonyítani tudom azon elgondolásomat, amelyre a 

korábbiakban (2.3. fejezet) utaltam, azaz, hogy a tacit tudás megosztás kutatásának az 

egyetlen útját nem biztos, hogy feltétlenül az tacit tudás explicitté tételének spiráljában kell 

keresnünk.  



 

21. ÁBRA: MODELLEK ÉS MEGKÖZELÍTÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

Tudásmenedzsment definíciók 

A szakirodalomban Saját definíció 

 

ld. Wiig (1986), Broadbent (1998), 

Streatfiled és Wilson (1999) Nonaka és 

Takeuchi (1995), Bouthillier, F.  Shearer, 

K, (2002),  Magyar  Tudományos  Aka-

démia  Vezetés  és  Szervezéstudományi  

Bizottság  TM Albizottsága, () Kelemen, J. 

(2008), Tomka, (2009) Reinmann - 

Rothmeier (2001) 

A tudásmenedzsment alatt azon eszközök rendszerét értem, amely a 

vállalatvezetők számára rendelkezésre áll, és segítséget nyújt ahhoz, 

 hogy a tudást, mint erőforrást felismerjék,  

 az embert a középpontba állítsák úgy,  

 hogy közben az információ- és kommunikáció-technológiai 

eszközöknek   tudatosan támogató szerepkört nyilvánítanak. 

 hogy hozzáadott értéket teremtsen 

 

   

  Mindezt azzal a céllal, hogy a tudás menedzselése ne egy állapot, ha-

nem egy folyamat legyen, ami rendszerezetten és céltudatosan a 

munkavállaló, mint erőforrás megszerzése előtt kezdődik, és a vége 

nem a munkavállaló kilépése, hanem az új munkavállaló belépésének 

megszervezése. Ez egy ciklikusan ismétlődő körfolyamat, melynek 

legnagyobb kihívása abban áll, hogy a tudás dokumentálható - expli-

cit részén túl - a nem dokumentálható - tacit rész - is a lehető legki-

sebb mértékben tűnjön el a vállalati memóriából. 

Tudásmenedzsment modellek 

 

Tudáslépcső + „Szervezet- technika-ember” mdell + 

Tudásmenedzsment 

Tudáslépcső + „Szervezet- technika-ember” modell + 

Tudásmenedzsment + Időfaktor 

 

 
 

  

Forrás: Saját szerkesztés 



Tacit Tudás Megosztási Piramis (TTMP) 

Az előző fejezetben bemutatott definíciók, modellek és azon tényezők hiánya, zavara, 

amelyeket az előzőekben részletesen kifejtettem ösztönzött egy saját modell kidolgozására. 

A modell kifejlesztésénél számomra az volt az elsődleges szempont, hogy a tacit tudás 

átadás különböző elemeit és dimenzióit egy egységes rendszerbe tudjam megjeleníteni. 

Fontos volt továbbá, hogy vizuálisan is láthatóvá tegyem a tacit tudásmegosztási folyamat 

résztvevőit, idődimenzióját, szervezeti jellemzőit és a klasszikus tudásmenedzsment 

elemeit, azaz a tudásmenedzsment építőköveit. Ezzel szemléltetve azt, hogy nem 

fontossági sorrend van az egyes elemek között, hanem rendszerszintű összefüggés.  

A modellt egy háromdimenziós piramisként kell elképzelni, melynek alapja a tacit 

tudás, egymáshoz kapcsolódó négy lapja pedig: 

 A tudásátadás idődimenziói (múlt, jelen, jövő) 

 A tudásátadás aktuális résztvevői (vezető, kilépő munkatárs, a munkát átvevő) 

 A tacit tudást érintő szervezeti jellemzők (motiváció, felkészülés, átadási 

procedúra. átadás eszközei, „soft” tényezők, innováció) 

 A tudás építőkövei a tacit tudás szemszögéből (azonosítás, előkészítés, 

dokumentálás, átadás, megosztás, felhasználás, rögzítés a szervezeti memóriában, 

fejlesztés). 22. Ábra: Tacit tudás megosztási piramis (ttmp) – (Idő és résztvevő 

dimenzió) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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23. ÁBRA: TACIT TUDÁS MEGOSZTÁSI PIRAMIS (TTMP) – (SZERVEZETI JELLEMZŐK,  A 

TUDÁS ÉPÍTŐKÖVEI) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Amikor egy munkatárs elhagyja a szervezetet a tudás átadásának folyamatát három idő 

dimenzióban kell szemlélnünk. A múltban kell felkészülni arra, hogy a jelenben a lehető 

leghatékonyabban menjen végbe maga az átadás/átvétel folyamata, amelynek során az új 

munkavállaló új tudás birtokába kerül, amit a jövőben kell menedzselni, méghozzá azzal a 

tudással együtt, amit már hoz magával. 

A modell felépítésénél a három időintervallumnak alárendelve vizsgáltam az egyén, 

szervezet, tudás hármas egységét. Ha a modellt három dimenzióban szemléljük, pontosan 

látszik, hogy mely szereplők, milyen szervezeti adottságok/jellemzők között mit kezdenek 

a tacit tudással az adott időszakban, illetve az is kiderül, mi az, ami hiányzik, vagy rosszul 

működik. 

Az egyének szempontjából az egyes időintervallumokhoz a tudásátadás résztvevőit 

rendeltem hozzá, aszerint, hogy ki, melyik szakaszban vesz tevékenyen részt. Külön nem 
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jelenik meg a modellben, azonban mind a három dimenzióban fontos szerepet kap a 

szervezet többi tagjának jelenléte is és a szervezeti kultúra is. Az átadás-átvételi folyamatot 

természetesen, mint valamennyi gazdasági folyamatot a környezetéből nem szabad 

kiszakítva elemezni. 

Ezek szerint a múltban (azaz a tudás tényleges átadását megelőző szakaszban), a 

munkahelyét elhagyó munkavállaló és a folyamatban résztvevő vezető/k jelentik a humán 

oldalt. Ez a szakasz viszonylag hosszú időintervallumot ölel át, mely kérdéskörre a kutatás 

is pontosan kiterjed, azt vizsgálva, hogy mennyi idővel előtte kell elkezdeni gondoskodni a 

tudásátadásról, főként a tervezhető munkaerőmozgás tekintetében. A jelen, azaz az átadás 

pillanatában (melynek hossza szintén külön elemzés része) új szereplőként lép be az új 

munkatárs, aki a távozó helyét átveszi. A jövő orientációjában, a kilépő alkalmazott már 

semmi képen sem aktív tagja a vállalatnál zajló folyamatoknak. 

A piramis következő „lapja” tartalmazza a szervezeti jellemzőket, szintén az 

idősíkoknak megfelelően elosztva. Már a múlt dimenziójában is elkerülhetetlen a 

szervezeti kultúra említése.
30

 mely elsősorban arra irányul, hogy mennyire támogatja a 

tudásátadást, - főként a tacit tudás átadását - hogyan reagál a változásokra és a szervezeti 

stratégia milyen mértékben tartalmazza azt. Másik ilyen elem a motiváció, mely egyrészt a 

tudás átadó, másrészt a vezető motivációját is jelenti a tudásátadás támogatásában. A 

harmadik tényező a felkészülés a változásra. Itt legfőképp az érdekel majd, hogy mennyire 

tudatosan készül a szervezet a munkaerőmozgás okozta következményekre.  

A jelen dimenziójában szervezeti oldalról az átadási procedúra vizsgálatára és az átadás 

eszközeire helyezem a hangsúlyt. Itt erőteljes szerepet kap a klasszikus egyén –szervezet- 

technika hármas modell.  

A jövő fő kérdéseit a változás hatásának vizsgálatában látom az innovációra és a 

fenntartható fejlődés kérdésére vonatkozóan, azaz, hogy szervezeti oldalról jelent-e 

innovációs előnyt vagy hátrányt a megszerzett tacit tudás és a saját, hozott tudás addíciója. 

Illetve, hogy ez az addíció valóban megtörténik-e. 

És végül a piramis negyedik lapja magára a tudásra fókuszál, amely felosztásánál a 

tudásmenedzsment Probst féle építőköveit (Probst, 1998) vettem alapul. Ezek szerint a 

múlt a tudás reprezentációjáról
31

 szól, azaz ebben a fázisban a tudás azonosítása, 

                                                 

30
 A tudásátadási folyamatok egyik legjelentősebb befolyásolási tényezője a szervezeti kultúra. A disszertáci-

ónak azonban nem témája a szervezeti kultúra alaposabb vizsgálata, mivel egyéb tényezők befolyásolására 

fekteti a hangsúlyt.  
31

 Ezt a kifejezést a Müncheni modell használja. 
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dokumentálása, és az átadásra történő előkészítése zajlik. A jelen, vagyis maga az átadás, 

vagy a Müncheni modell szerint a tudás kommunikáció szakasza a tudás megosztásból és 

átadásból áll. A jövő kérdését tudás kiterjesztés szempontjából három komponensre 

osztottam. Ezek szerint fontos az újonnan szerzett tudás felhasználása, a tudás megőrzése, - 

ami a múltban a vállalati kultúra részét képező tudás megőrzését jelenti a vállalat számára - 

és a tudás fejlesztése, azaz az, hogy az új munkatárs a hozott és az újonnan szerzett tudást 

hogyan fejleszti. Miután a piramis oldalai „összeérnek” természetesen nem marad válasz 

nélkül az a kérdés sem, hogy ezt a vezető milyen mértékben támogatja, motiválja. Itt 

fontos megemlíteni, hogy míg a szakirodalom eddig ezeket az építőelemeket explicit 

tudásátadásnál vizsgálta, én ezeket az elemeket tacit oldalról közelítem meg.  

A tudásátadás eszközei 

A következőkben a teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem és bemutatom a leggyakrabban 

használt és a szakirodalomban legtöbbet hivatkozott tudásmenedzsment eszközöket. A 

tudásátadás eszközeit három csoportba soroltam, elkülönítve a vállalati tudás 

feltérképezésére, az explicit, illetve az tacit tudás átadására szolgáló eszközöket. A tacit 

eszközökön belül két csoportot képeztem, a munka közben és a munkafolyamattól 

függetlenül zajló tudásátadás elkülönítéséhez. A következőkben e csoportosítás szerint 

mutatom be az összegyűjtött eszközöket. 

A vállalati tudás feltérképezése 

Tudáspiac 

A tudás egyfajta áru, aminek a cseréje a belső vállalati tudáspiacon történik. Ennek a 

piacnak három szereplője van, a tudás vásárlója, eladója és az ügynök. A tudásvásárlóknak 

olyan szakértelemre van szüksége, amivel nem rendelkeznek, az eladók rendelkeznek ezzel 

és képesek, valamint hajlandóak megosztani szaktudásukat másokkal. A harmadik fél az 

ügynök, aki kapcsolatot teremt a szereplők között (Bencsik, 2009; 209. o.).  

A tudás áru jellegét és a belső tudáspiacot általában nem ismerik fel, azonban fontos 

megteremteni a teret a piac működéséhez. „A tudáspiac infrastruktúrájának egyaránt része 

a vállalati büfé, a könyvtár, a szakmai nap, a sokféle adatbázis, a levelező rendszer, vagy 

az intranet” (Bőgel – Tomka, 2010; 31. o.) 

Tudástérkép/Kompetenciatérkép 

A vállalati tudástérkép (knowledge map) olyan eszköz, mely megmutatja, hogy a 

szükséges tudást, tapasztalatot a szervezetben hol találhatjuk meg. A legegyszerűbb 
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tudástérkép a pozíciókat, funkciókat és ezek kapcsolatát bemutató szervezeti ábra. 

Azonban egy globális méretű vállalatnál számítógépes programra és részletes tudás-

adatbázisra van szükség (Bőgel – Tomka, 2010; 30. o.). „A tudástérképek olyan 

adatbázisok, amelyek rámutatnak a szervezeti tudáselemekre, viszont nem tárolják azokat” 

(Varga, 2010). 

Tudástérkép készítésre több módszer is használható. Arany Oldalak jellegű 

tudástérképet eredményez, ha egy minden alkalmazott tudását és kompetenciát tartalmazó 

adatbázist hoznak létre. Ehhez önbevallás és interjús megkérdezés útján gyűjthetőek az 

adatok, azonban nagy létszám esetén nem feltétlenül célravezető mindenkit megkérdezni.  

Egy másik megoldás a lavina módszer, amikor azt kérdezik meg az emberektől, hogy 

kihez fordulnak segítségért. Ezzel lépésről-lépésre feltérképezhető a tudás áramlása a 

szervezetben, azonban csak a folyamatba bekapcsolódók kerülnek fel az így létrehozott 

térképre. Így nem kell mindenki tudását felmérni, azonban azok a tudásbirtokosok, akik 

nem osztják meg a tudásukat, kimaradnak. 

A harmadik módszer úgynevezett tudás galaxisokat eredményez. Lényege, hogy egy-

egy adott folyamathoz, feladathoz szükséges tudáselemeket és azok birtokosait gyűjtik 

össze, és ábrázolják gráfként. Ebben az esetben tehát nem az emberek, hanem egy feladat, 

folyamat jelenti a kiindulási pontot (Varga, 2010). 

Mind mapping 

Az úgynevezett mind mapping a tudásmenedzsmentben a tudástérképhez hasonló eszköz, 

amely segít azonosítani a személyes tudás speciális elemeit egy szervezetben. Készítésekor 

elsőként mélyreható interjúk segítségével azonosítják a megkérdezettek legfontosabb 

tapasztalatait, a kulcsfontosságú tudáselemeket, valamint a tudásáramlás kulcsszereplőit. 

Ez alapján meghatározható a tudáshálózat struktúrája és megrajzolható a térkép (Nousala 

et al., 2009; 285-287. o.). 

Tudásháló 

A vállalati tudásháló célja szintén a vállalat által birtokolt tudás felmérése, azonban ez 

alulról szerveződő, önkéntes kezdeményezés, ami web-alapú eszközt használ. A 

tudástérképhez hasonlóan megkönnyíti a tudásátadást, mert a munkatársak tudják, kihez 

kell fordulniuk segítségért, ki birtokolja a szükséges tudást. A vállalat számára 

megkönnyíti a belső munkaerő-keresést és a tudáshiány felismerését (Kádár, 2011). 
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Explicit tudás átadására szolgáló eszközök 

A vállalaton belüli tudásátadás klasszikus módja a képzés (Kiss, 2003; 7. o.). Ezek a 

tréningek és továbbképzések elsősorban az explicit tudás közvetlen átadására szolgálnak. 

Még az újonnan bekerülő munkatársak számára kialakított oktatás is, bár ezek esetén a 

szervezeti kultúra megismerése, a szocializáció elősegítése is szerepet kap. További 

explicit tudásszerzésre és átadásra biztosítanak lehetőséget a konferenciák, ahol egy-egy 

szakterület képviselői ütköztetik nézeteiket. Továbbá a szakmai előadások, vállalati 

workshopok is ezt a célt szolgálják. 

Ezzel a megközelítéssel én nem értek egyet, mivel az átadásra kerülő ismeretanyag, 

valóban az explicit tudás átadása, de aki átadja, az mindenképpen beleviszi a saját 

tapasztalatait, élményeit, így tacit elemek is belekerülnek a tudásátadásba. Ez az oka 

annak, hogy nagyon fontos döntés és lehetőség a vállalatok kezében az, hogy ki végzi 

ezeket az oktatásokat. 

Explicit tudás szerezhető egyéni tanulás, olvasás révén, vállalati dokumentumokból, 

jelentésekből, szabályzatokból. Ezek egyre gyakrabban számítógépen, elektronikus 

formában érhetőek el. Az informatikai megoldások az internet és az intranet révén lehetővé 

teszik, hogy földrajzi helytől függetlenül hozzáférjünk az információkhoz. Ehhez nagyon 

sok IT eszköz áll a rendelkezésre: e-learning, e-mail, chat, vállalati blog, telefon- és 

videokonferencia, adatbázisok és keresőprogramok, wiki alapú tudásbázisok, szakértői 

rendszerek, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. 

Az elektronikus levelezés (e-mail), a rövid szövetes üzenetek segítségével folytatott élő 

beszélgetés (chat), vagy az internetes napló (blog), gyors és rugalmas tudásátadást tesz 

lehetővé a vállalat munkatársai számára.  

Az adatbázisok jelentős mennyiségű információ tárolását, megosztását biztosítják, és a 

beépített keresőprogramok segítik a gyors elérést. A wiki rendszer is egy adatbázis, 

melynek lényege, hogy az olvasók egyben szerkesztők is, ezért nincs garancia például a 

Wikipédiára felkerülő információk valódiságára (Wheeler – Yeomans – Wheeler, 2008; 

989-990. o.). Azonban egy cég belső wikije rugalmas tudásátadási eszközként szolgálhat. 

A szakértői rendszer (expert system) egy számítógépes programcsomag, melybe bele 

építették egy szűk, jól körülhatárolt szakterület tudását, a rendszerben ez a tudáshalmaz jól 

strukturált és kezelhető. Kialakítása nehéz feladat, mert explicit és tacit tudást is gyűjteni 

kell hozzá. Az írott források mellett szakértői interjúk révén igyekeznek kialakítani a 

tudásbázist, mely a rendszer alapja lesz. A cél az, hogy a rendszer hasonló javaslatokat 
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tegyen, mint egy emberi szakértő (Hangya, 2008; 20-21. o.). Teljesítménye a benne tárolt 

információk minőségétől, vagyis a létrehozók és az interjúalanyként bevont szakértők 

tudásától, azaz az emberi tényezőtől függ. 

Tacit tudás átadására szolgáló eszközök 

Munka közben történő tudásátadás 

Munkakörök cseréje 

A kapcsán felmerülő problémák megértését. (Gyökér – Finna − Krajcsák, 2010; 83. o.).  Ez 

a megoldás munkakör rotáció (job rotation) során meghatározott időközönként, azonos 

szintű munkakörök között váltanak a dolgozók, így csökkentve az egyhangúságot, és 

javítva a az egyes munkakörök irányított tudásátadást tesz lehetővé (Kiss, 2003; 9-10. o.). 

Legfőbb haszna ugyanakkor az, hogy a vállalat könnyebben megtalálja az adott feladat 

betöltésére legalkalmasabb embereket, különösen új munkavállaló esetén. 

Munkakörök átszervezése 

Az átszervezés jelenthet bővítést (job enlargement), amikor azonos szintű feladatokból 

többfélét lát el a dolgozó, és gazdagítást (job enrichment) is, amivel megnő a munkakör 

mélysége, hiszen az, az eltérő nehézségű feladatok kombinálásával jár (Gyökér – Finna − 

Krajcsák, 2010; 83-84. o.) Ezek a megoldások az alkalmazottak közötti tudásáramlást 

növelik, hiszen minden új feladatot meg kell tanulniuk, és aztán tudni kell tanítani is. Az 

átszervezéshez sorolható a csoportmunka kialakítása is (Kiss, 2003; 10. o.). 

Tandem-Modell: 

Néhány cég már eljutott odáig, hogy tudásmenedzsment folyamatokat definiáljon és 

hajtson végre napi szinten. Egy közülük például a Siemens. „Egy évvel ezelőtt alakítottunk 

ki egy munkacsoportot Siemens, Intel, BMW és a Wintherthur biztosító alkalmazottaiból. 

A kezdeményezést a zürichi Műszaki Egyetem kollégái koordinálják.” 
32

 

A résztvevőkben az a közös, hogy a következő években blokkszerűen, nagyszámú, jól 

képzett munkatársuk vonul nyugdíjba, azonban az általuk birtokolt információnak a cégen 

belül kell maradnia. Egy megoldás a tandem modell, ami egy-két évig is eltart. Ez alatt az 

idő alatt az idősebb munkatárs betanítja fiatalabb utódát. Egy másik lehetőség például, 

hogy a fiatal mesterek például rendszeresen együtt ebédelnek a fiatalabb kollégáikkal, 

lehetőséget nyitva olyan kérdések feltevésére, melyek az aktuális problémák megoldását 

célozzák.  

                                                 

32
 Thomas Falter a Siemens tudásmenedzsment program vezetője. 
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Konkretizálva: „Hogyan oldottátok meg a problémát, amikor ti találkoztatok vele?” A 

fiatalok tippeket kapnak a megoldáshoz, az idősebbek pedig értékesebbnek érezhetik 

magukat, hiszen az ő segítségük nélkül tovább tartott volna a probléma megoldása. Másik 

megoldást jelenthet a tandem modellre, ha az idősebb kolléga kap egy vállalati telefont, 

amit magával vihet. Így bármikor felhívhatják a munkahelyről és megkérdezhetik, ha 

valamit nem tudnak megoldani az üzemben. A nyugdíjasoknak ez egy remek lehetőség 

demonstrálni, hogy még szükség van rájuk. 

Mester-tanítvány kapcsolat 

Nagyon régi, de a kézműves mesterségek esetén ma is működő tudásátadási mód a mester- 

tanítvány kapcsolat. Először a tanítvány csak megfigyel, kisegítő munkát végez, majd 

lépésről-lépésre egyre több folyamatba kapcsolódik be. Ha már nem tud többet tanulni az 

adott mestertől, újhoz kerül. 2-3 mester tanításait ötvözve kialakul saját stílusa és maga is 

mesterré válhat (Kiss, 2011; 138. o.). 

Mentoring/Mentorálás 

A mester-tanítvány kapcsolathoz hasonló megoldás a mentoring. Ez alkalmat biztosít a 

mentornak, hogy tudását és tapasztalatát felhasználva, segítse egy új munkatárs szakmai és 

személyes fejlődését. A mentorált számára ez egy lehetőség, hogy tanuljon valakitől, 

akinek több a tudása és a tapasztalata (Lamm – Harder, 2008; 1. o.). Egyre népszerűbb a 

cégek körében a mentor rendszer alkalmazása, melynek oka, hogy egy jól megtervezett 

mentori kapcsolat egyaránt előnyös a mentor, a mentorált és a szervezet számára is. 
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24. ÁBRA: MENTORI RENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ ELŐNYÖK 

 

Forrás: Lamm – Harder (2008) 2. o. alapján 

Best Practice 

A legjobb gyakorlat (best practice) felfogható szabványként, „lépésről-lépésre írja le a 

tevékenységeket, amelyeket ugyanabban a sorrendben, ugyanannyi idő alatt bárki más is 

végrehajthat, és ugyanazt az eredményt kapja, mint a legjobb gyakorlat szerzője” (Farkas, 

2010; 10. o.). A legjobb gyakorlatok átadása nem csak magukat a folyamatokat, hanem az 

azokhoz szükséges tudás átadását is jelenti. 

Communities of Practice 

A szakmai közösségek (communities of practice) csoportok, melyek tagjai azonos 

szakterületen dolgoznak, és közös gyakorlatot alakítanak ki a hatékony munkavégzés 

érdekében. Legtöbbször azonos munkaterületen dolgozók hozzák létre, lehet hosszú és 

rövidtávú együttműködés, kis vagy nagy létszámú, spontán vagy a vezetés által 

kezdeményezett (Tomka, 2009; 81-83. o.). 

Munkaterülettől független tudásátadás 

Minőségi körök 
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A minőségi kör egy rendszeresen, önkéntesen ülésező kiscsoport, mely azonos szinten 

dolgozó munkatársakból áll, célja a munka közben felmerülő problémák elemzése, 

megoldási javaslatok kidolgozása. A csoportok rendszert alkotnak, így az egy-egy 

csoportban létrehozott új tudás a körön belül és a szervezetben működő körök között is 

megosztásra kerül (Kiss, 2003; 8. o.). 

After Action Review (AAR) 

Az After Action Review (akció utáni visszatekintés) egy rövid megbeszélés egy projekt 

tagjai között, ami mindenkitől aktív részvételt követel. Projekt közben, egy-egy folyamat 

lezárulta után tartják, melynek célja, a csoport által, a munka során tanultak 

megfogalmazása. A célokat összevetik a ténylegesen megtörtént eseményekkel, majd 

megvizsgálják az eltérés okát, így levonhatóak a tanulságok (Mladoniczki, 2011b). A 

tanulságokat adatbázisban rögzítve később is előhívhatják, azonban a résztvevők 

személyes tudása akkor is bővül, ha az adatbázist valójában nem használják. 

Retrospekt 

A Retrospekt hasonló az AAR-hez, azonban ezt a találkozót a projektek lezárása után 

hívják össze, és időtartama a projekt összetettségétől függ. A résztvevők először a projekt 

célokat és az elért eredményeket beszélik meg, majd azt, hogy hogyan zajlott le a projekt. 

Ezután összegyűjtik a sikertényezőket és a kihívásokat, amivel a munka során 

szembesültek, végül minden egyes résztvevő értékeli a projektet egy 1-től 10-ig terjedő 

skálán. Ekkor fel kell tenni a kérdést, hogy hogyan lehetett volna a pontszámot 

maximalizálni (amennyiben nem volt az). A megbeszélés alapján levont tanulságokat 

ebben az esetben is rögzíteni, és hozzáférhetővé kell tenni más projektek résztvevői 

számára (Mihály – Séra, 2011). 

Interjú 

„Az interjú egy olyan célorientált beszélgetés, amelynek nincsenek merev szabályai” 

(Gyökér – Finna − Krajcsák, 2010; 105. o.). A HR gyakran használja, például 

kiválasztáskor, teljesítményértékeléskor, vagy kilépés esetén, mely esetén az úgynevezett 

exit interjút használják a távozás okainak feltárására. A tudásmenedzsmenthez igazán a 

tanulási interjú kapcsolható, melyet akkor használnak, ha egyetlen személy - például egy 

távozó projekttag - tudását szeretnék megőrizni (Kádár, 2011). 
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Storytelling 

A történetmesélés hosszú ideje része az emberi kultúrának, az emberek így tanulhattak 

mások tapasztalataiból. Amikor egy történetet hallunk, képet alkotunk a szereplőkről és 

összefüggéseket keresünk. Ez az oka, hogy az elbeszélésekre könnyebb visszaemlékezni, 

mint a száraz tényekre (Baracskai – Velencei, 2011; 18. o.).  

Tudáscsere 

A tudáscsere egy többnapos, szervezett találkozó a vállalat különböző részén dolgozó 20-

30 munkatárs részvételével. Célja egy meghatározott téma megbeszélése, ötletek gyűjtése, 

tanulságok levonása. Minden meghívott kapcsolódik a tudáscsere témájához, hasonló 

területen, de eltérő üzletágakban, földrajzi helyen dolgoznak. A lebonyolítás során először 

lehetőséget kell adni az ismerkedésre és fontos az esemény céljának, szabályainak 

ismertetése is. A résztvevők általában kisebb, néhány fős csoportokban beszélik át a témát, 

kitérve a siker kritériumira és a nehézségekre is. A későbbi felhasználhatóság érdekében 

általában rögzítik az elhangzottakat (Mladoniczki, 2011b). 

Worker Exchange Programs 

A nemzetközi vállalatoknál jellemző az országhatárok átlépésével járó „munkatárscsere”. 

Ez általában előre tervezett és a távozás meghatározott időtartamra szól. A kiküldöttek, 

extrapatrióták két irányba közvetítenek tudást és kompetenciákat. A szervezet számára 

ilyenkor nagyon fontos, hogy minél jobban hasznosítsa a kiküldött tudását. Emellett a 

kiküldetés, a külföldi tapasztalat az extrapatriótáknak hosszabb távon, karrier szempontból 

is előnyös (Dobrai – Farkas – Karoliny, 2011; 66. o.). A nagy, országos hálózattal 

rendelkező hazai cégek esetén is előfordul, hogy az ország másik részére küldik például a 

gyakornokokat gyakorlati idejük alatt. Általánosságban azonban elmondható, hogy a 

gyakornok maga választja meg, a gyakornoki program letelte után, hogy hol szeretne 

dolgozni. 

Probst szerint a tudásmenedzsment célja a gyakorlati, azaz a szervezeti képességek, a 

szervezet egyéni és közös tudás-erőforrásainak felhasználásával történő fejlesztése. Ezen 

erőforrások közé sorolja a képességeket, tapasztalatot, rutint, a normákat és a technológiát 

is. Cikkében öt alapvető elvárást fogalmaz meg egy, a gyakorlatban is működő 

tudásmenedzsment modellel szemben (Probst, 1998; 18. o.): 

 kompatibilitás (Compability): a tudásmenedzsmentnek illeszkednie kell a 

szervezetben már működő koncepciókhoz (TQM, BPR) és szükség van egy közös 

nyelvre is; 
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 probléma irányultság (Problem Orientation): a tudásmenedzsment nem maradhat 

elméleti jellegű, a gyakorlati hasznossága számít, ezért konkrét problémákat kell 

megoldania; 

 érthetőség (Comprehensibility): azokat a tudásmenedzsment ötleteket és 

kifejezéseket kell egy-egy vállalatnál felhasználni, amik a siker szempontjából 

relevánsak és mindenki számára könnyen megérthetőek; 

 cselekvés irányultság (Action Orientation): a tudásmenedzsment területén végzett 

elemzéseknek segíteniük kell a menedzsereket, hogy értékelni tudják saját eszközeik 

hatását, a szervezet tudására és a tevékenységekre fókuszáljanak; 

 megfelelő eszközök (Appropriate Instruments): sok tudásmenedzsment eszköz áll 

rendelkezésre, azonban nem az alkalmazott eszközök száma, fajtái a fontosak, 

hanem a megfelelő alkalmazásuk; 

Mindezek megerősítik tehát azon feltevésemet, hogy a tacit tudás megosztása nem 

elsősorban az explicit tudás tacittá tételét jelenti. A TTMP mindezen elvárásoknak 

megfelel. Hozzájárulva egy olyan folyamat, rendszer megalkotásához, amely a tacit tudás 

folyamatos rögzítését eredményezi a szervezeti memóriában. 

 

Visszatérve a tudásmenedzsment építőköveihez, ez a modell segít a menedzsereknek 

kategorizálni a tudással kapcsolatos problémákat, hogy jobban megértsék az alapvető 

folyamatok jobb megértése és a megfelelő eszközök kiválasztása érdekében. A modell 

gyakorlatban alkalmazható tevékenységeket és mérhető eredményeket biztosít (Probst, 

1998; 20. o.). 

A modellben az egyes építőkövek a tudáshoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeket 

jelentik. A belső körben a tudás azonosítása, megszerzése, fejlesztése, megosztása, 

megőrzése, és felhasználása szerepel. A külső kör kiegészíti ezt a célkitűzésekkel és a 

méréssel. Fontos a változók mérhetősége, ezért olyan célorientált beavatkozásokra kell 

fókuszálni, amelyek eredménye mérhető (Probst, 1998; 19. o.). 

A következő ábra Probst modelljét mutatja be. A szaggatott vonalon belül helyezkedik el a 

belső kör, kívül vannak a célok, a tudás mérése és a visszajelzés. Látható, hogy az egyes 

tevékenységek kapcsolatban állnak egymással. 
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25. ÁBRA: A TUDÁSMENEDZSMENT ÉPÍTŐKÖVEI 

 

Forrás: Probst (1998) 19. o. 1. ábra alapján 

 

Probst szerint a modell előnyei a következők (Probst, 1998; 20. o.): 

 logikus fázisokba rendezi a tudásmenedzsment folyamatát; 

 hatásos beavatkozási pontokat ad meg; 

 kipróbált keretrendszert biztosít a tudással kapcsolatos problémák felismerésére. 

A modell egy keretrendszer, ami a tevékenységek egymásra utaltságát hangsúlyozza, 

melyben az egyes építőköveteket nem lehet teljesen elkülöníteni egymástól. Sajnos 

azonban sok szervezetnél a belső tudásmenedzsment folyamata nincs kapcsolatban a 

vállalati célokkal, a jövőre vonatkozó követelményekkel.  

Mindezen felül számomra Probst tudásmenedzsment modellje arra is lehetőséget adott, 

hogy az egyes fázisokat egy rendszer részének tekintsem, amelyben az egyes 

építőkövekhez újabb absztrakciókat, mint az idő, a tudásátadás szereplői és a tudásátadást 

érintő szervezeti jellemzőket is hozzákapcsoltam (ld. TTMP 2.4.fejezet). 

Probst modellje folyamatként kezeli a tudásmenedzsmentet. A külső kört, a tudáscélok, 

a tudás mérése és a kettő között kapcsolatot teremtő visszajelzés (Feedback) alkotja. Ez 
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adja a keretet a belső kör hat lépéséhez, hiszen a célokból kell kiindulni és a folyamat a 

mért eredmények és kezdeti célok összevetésével ér véget. A TTMP modell tudást 

reprezentáló „lapja” tehát Probst tudásköveit veszi alapul, ezért a következőkben a belső 

kör egyes lépésihez fogom hozzárendelni a fejezet elején összegyűjtött eszközöket. 

26. ÁBRA: A TUDÁSMENEDZSMENT ÉPÍTŐKÖVEIHEZ FELHASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Probst modelljét az eddigiekben az explicit és tacit tudás eszközeivel is kapcsolatba 

hoztam. Azonban e két tudásfajta jellegében eltérő különbségek miatt (amelyet a 2.2. 

.fejezetben bővebben kifejtettem) kezelni is eltérően kell. Ebből kiindulva a továbbiakban 

a tervezhető munkaerőmozgással távozó tacit tudás átadására használható eszközöket 

fogom beleilleszteni a TTMP modellbe, bemutatva az egyes fázisokban használható 

eszközöket a teljesség igénye nélkül. 
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27. ÁBRA: A TACIT TUDÁS MEGOSZTÁSI ESZKÖZÖK A TTMP RENDSZERÉBEN 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tacit tudás átadásának csoportok részvételén alapuló eszközeit azért nem kapcsoltam 

a modellhez, mert ezek általában a csoporton belüli tudásátadást, tudásgenerálást 

szolgálják. Kevésbé alkalmasak egyetlen (távozó) munkatárs tudásának minél teljesebb 

megőrzésére. 

A disszertáció elméleti részében széleskörűen bemutattam a tacit tudástranszfer 

szempontjából fontos szakirodalom tudásra, tudásmenedzsmentre és tudástranszferre 

vonatkozó legismertebb, valamint a legújabb definícióit, modelljeit és kutatási irányait. 

Ezekre az ismeretekre alapozva megállapítottam, hogy a tudásmenedzsment fogalmak 

ugyan tartalmazzák a tudásmegosztás dinamikáját és a tacit tudás fontosságát, de a 

gyakorlati megvalósíthatóságukra nem nagyon térnek ki, ezért a tudásmenedzsment 

definíciót újragondolva ezen tényezők gyakorlati hasznát beemeltem a definicióba. A 

modellek esetében, a tudásmenedzsment hármas egységét - ember, szervezet, technika- 

alapul véve, kiegészítettem a tudáslépcső modelljét az előbb felsorolt hiányzó elemekre is 

alapozva az idő dimenzió mentén. Ugyanezt a logikát követve a tudásátadást gátló 
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tényezők problémájának feltárását kizárólag a tacit tudásra fókuszálva szintén a hármas 

egység alapján írtam le. Mindezek figyelembe vételével létrehoztam egy saját modellt a 

tacit tudás megosztásának dinamikus és folyamatelvű rendszerét, amely segítségével az 

elméleti rész lezárásaként egy igen gazdag eszközrendszert is felvázoltam a tacit 

tudásmegosztás támogatására. A következő fejezet a fent bemutatottakra épülő empirikus 

kutatást tartalmazza. 
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3. EMPIRIKUS KUTATÁS 

KUTATÁSI MÓDSZERTAN 

A módszertan témakörében több, egymást követő döntést kellett hoznom arról, hogy 

kutatásomat mi alapján építsem fel. Elsőként azonosítottam a kutatási problémát, majd a 

szakirodalomra és saját tapasztalataimra alapozott hipotéziseket állítottam fel. 

Megvizsgáltam, hogy ezen hipotézisek vizsgálatára milyen információkra és adatokra van 

szükségem, kiválasztottam az adatgyűjtési módszert, összegyűjtöttem az adatokat, 

elemeztem és értelmeztem azokat, levontam belőlük a megfelelő következtetéseket. 

hipotéziseket állítottam fel, ezeket igazoltam és megfogalmaztam a téziseket Ez alapján 

épül fel a kutatásom.  

A kutatási módszertan kiválasztása 

Az empirikus kutatásnál fiatal kutatóként, választás elé kerültem atekintetben, hogy a 

primer adatokkal, tehát a kifejezetten az adott probléma megoldásához gyűjtött adatokkal, 

kapcsolatos lehetőségek közül, a kvantitatív vagy a kvalitatív kutatás lefolytatását 

választom. A kvalitatív kutatás egy strukturálatlan kutatási módszer, amely általában kis 

mintás mélyinterjúk elvégzésén alapszik. Míg a kvalitatív megközelítés inkább az 

érzelmekre és szavakra koncentrál. Ugyanakkor a kutatás kvantitatív módon való 

lefolytatásával az adatokat számszerűsíteni és elemezni lehet.  

A kvantitatív kutatások esetében a számszerű adathalmaz képezi a kutatások alapját. 

Azonban a tudásmenedzsment vizsgálatoknál nem egyszerű a számszerű adatok kinyerése 

(Punch, 2008).  

A tudásmenedzsment viszonylag fiatal gyakorlati és kutatási területén, ahol a fogalmak 

még nem kiforrottak, Elenurum (2003) úgy érvel, hogy érdemesebb kvalitatív kutatást 

folytatni. 

A szakirodalmi összefoglalóban is látszik, hogy sem a tudás, sem a tudásmenedzsment 

nem rendelkezik kiforrott és általánosan elfogadott fogalomrendszerrel, melynek oka a 

terület multidiszciplinaritása, valamint hogy ezáltal a kutatók sokfajta értelmezéssel 

kerülnek szembe. 

Többek között Blaxter (2001) sem azt állítja, hogy a kvalitatív kutatási megközelítés 

egyáltalán nem használ számadatokat, sokkal inkább azt, hogy elsődleges célját nem az 

adatok megszerzése, hanem az összefüggések minél mélyebb feltárása és megértése jelenti. 

A kvantitatív és kvalitatív módszertanok között ugyanakkor átfedés is tapasztalható; a 
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minőségi adatok sokszor számszerűsíthetőek, és a számszerű adatok is minőségileg 

elemezhetőek. 

A kvalitatív vagy kvantitatív kutatási módszerek közötti döntésen túl, a választott téma 

összetettsége és a kutatás sokszínűsége is nehézséget jelentett a legmegfelelőbb módszer 

kiválasztásában. Ez oda is visszavezethető, hogy a közgazdaságtudományok klasszikus 

módszertanának használata eltér a menedzsment módszertanától. 

A kutatási módszer egyértelmű meghatározásának nehézségeit elsősorban az jelenti, 

hogy a menedzsment magas absztrakciós szintű tudományokhoz kötött és 

multidiszciplináris jellege miatt nincs egységes racionalitása, nincs kísérleti 

résztudománya, ezeket jobbára kölcsönzi. 

A kutatás módszertanának megfogalmazása előtt, ezért fontosnak tartom kutatási 

szempontból a menedzsment lehatárolását a közgazdaságtanról: 

28. ÁBRA: A MENEDZSMENT ÉS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY KAPCSOLATA 

Közgazdaságtan Menedzsment 

Absztrakt elmélet, mely predikciókra 

képes 
Cél a valószerűség, külső érvényesség 

Cél a belső konzisztencia, algebrai 

kezelhetőség 

Fő funkciói a valós jelenségek 

magyarázata, leírása és a tanácsadás 

Elfogadott az öncélúság (normál 

tudomány bővítése) 

Az absztrakcióval való szembenállás 

(értetlenség, indokolatlanság) 

Forrás: Saját szerkesztés (Kun, 2005 alapján) 

 

A fent leírtakból következik az az eszköztár, ami a menedzsment tudományok sajátjává 

válik, ha leválasztjuk a klasszikus közgazdasági kutatás módszertanáról. 
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29. ÁBRA: A MENEDZSMENT ÉS A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY KUTATÁSI ESZKÖZTÁRA 

Közgazdaságtan Menedzsment 

Numerikus 

 

Kvantitatív 

 

Ismeretelméletileg egységes 

 

Statisztikai 

Verbális 

Kvalitatív 

Eltérő, összemérhetetlen irányzatok (rivalizálnak vagy 

kiegészítik egymást) 

 

Forrás: Saját szerkesztés (Kun, 2005 alapján) 

 

Míg a kutatás elemzésénél kvantitatív módszereket is fogok használni - leginkább a 

probléma feltárására -, addig az alapprobléma megközelítésére a kvalitatív módszereket 

találtam megfelelőnek. 

Ami számomra az igazi kihívást jelentette, az éppen a következő ábrán megjelenő 

kettősségből adódik. Az elméletépítés rendszere a menedzsment tudományban sokkal 

összetettebb. Ezt szemlélteti a következő ábra: 

30. ÁBRA: AZ ELMÉLETÉPÍTÉS RENDSZERE 

 

Forrás: Saját szerkesztés (Kun, 2005 alapján) 
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A menedzsmentet tehát kutatási szempontból a  

 verifikálhatóság (igazolhatóság), 

 konfirmálhatóság (ellenőrizhetőség), 

 empirikus-induktív módszerek jellemzik, szemben a közgazdaságtudomány 

predikciós képességével, amely egy elmélet vagy gazdasági modell gazdasági 

előrejelzések készítésére való alkalmasságát jelenti. 

A tudásmenedzsment területén végzett kutatások között egyaránt találunk statisztikai 

felméréseket és elemzéseket tartalmazó nagymintás felméréseket (de Pablos, 2002), és 

kismintás felméréseket (Hendriks és Vriens, 1999), de leggyakrabban esettanulmányokra 

épülő kvalitatív felmérésekkel találkozhatunk (Davenport, 1997; Dixon, 2000; Earl, 2001; 

Zack 1999)  

A dolgozat az előbbiekben bemutatott logikát követve, mind a feltáró, mind a leíró 

kutatások jellemző jegyeit használja. A feltáró kutatás részét a megfigyelés és a feltárás 

jelenti, mivel ott célom a probléma pontosabb meghatározása volt. Leíró kutatási elemeket 

a tesztelés és a visszacsatolás fázisában használtam, mivel ott elsődleges szándékom a 

tudásmenedzsmentet érintő vállalati tulajdonságok és vállalati funkciók megismerése volt. 

A feltáró kutatás eredményeit a további kutatáshoz használtam fel, a leíró kutatás 

eredményei pedig a vállalati döntéshozatal előkészítését szolgálják majd. 

A kutatás során felhasznált statisztikai módszerek a következők voltak: 

Egyváltozós módszerek 

Earl Babbie szerint (Earl Babbie, 2001; 454.o.) az egyváltozós elemzésekben leírjuk a 

változót alkotó attribútumok megoszlását.   

Az egyváltozós elemzések során a leggyakrabban alkalmazott mutatók a következő 

csoportba sorolhatóak, melyek közül számos saját kutatásom során is felhasználásra került: 
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31. ÁBRA: LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMOK 

Helyzet 

mutatószámok 

Szóródási 

mutatószámok 

Alakmutató 

számok 

Egyéb 

mutatószámok 

Átlag                                 

(az elemek számtani 

átlaga) 

Terjedelem                       
(a legnagyobb és 

legkisebb elem 

közötti különbség) 

Csúcsosság                      
(a gyakorisági 

eloszlásnak 

megfelelő görbe 

relatív 

csúcsosságának a 

mértéke) 

Összeg                             
(az elemek összege) 

Medián                             

(a középső érték, ha 

az adatok növekvő, 

vagy csökkenő 

sorrendben vannak) 

Szórás                    

(megmutatja, hogy 

az elemek az átlagos 

értéktől mennyire 

térnek el átlagosan) 

Ferdeség                         

(az eloszlás 

horizontális alakját 

leíró mutatószám) 

Maximum                         

(a legnagyobb elem) 

Módusz                             

(a leggyakrabban 

előforduló elem) 

Variancia                          
(a szórás négyzete) 

  Minimum                          

(a legkisebb elem) 

Forrás: Sajtos László-Mitev Ariel (2007, 93.o.), valamint Maresh K. Malhotra (2001, 531-535.o.) 

 

Két -illetve többváltozós módszerek 

A kutatásom során az adatok elemzésére és a hipotézisek bizonyítására a következő két-, 

illetve többváltozós módszereket alkalmaztam: 

 varianciaanalízis, 

 kereszttábla elemzés, 

 faktoranalízis. 

Varianciaanalízis 

A varianciaanalízis több, azonos szórású, normális eloszlású populáció átlagának az 

összehasonlítására szolgáló módszer, amelyet ANOVA néven is emlegetnek az angol 

elnevezés betűinek rövidítéseként (Analysis of Variance). 

Két vagy több sokaság átlagainak vizsgálatát jelenti. A variancia-analízis során null 

hipotézisünk az, hogy az átlagok megegyeznek. A variancia-analízis során egy vagy több 

független változó hatását vizsgáljuk egy vagy több függő változóra. Vizsgálataim során 

elsősorban az egyszempontú variancia-elemzésre hagyatkoztam, amely során egy 

úgynevezett kategorizált független váltózó van és ennek hatását vizsgáltam a függőre. 

Kutatásomban nem kapott helyet a többváltozós variancia-elemzés. A vizsgálatok során 

mindig ellenőriztem, hogy megvalósulnak-e a variancia-elemzés feltételei. Azaz 

megvizsgáltam, hogy a függőváltozó normáleloszlású-e, illetve a variancia-homogenitást 

Levene-teszttel ellenőriztem. 
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Kereszttábla elemzés 

Kereszttábla-elemzések kategoriális változó közötti kapcsolat vizsgálata khí-négyzet 

statisztiai próba segítségével. Ha ez a mutatószám kisebb, mint az általunk választott 

szignifikancia-szint, akkor elvetjük a nullhipotézist. Nullhipotézisünk az, hogy a két 

változó független egymástól. .Ha a kapcsolat szignifikáns, akkor annak erősségét aszerint, 

hogy a változók nominális vagy ordinális skálán mértek eltérő mutatókkal mérjük. 

Nominális esetén szimmetrikus mutatóként elsősorban a phi (2x2-es táblánál), a 

kontingencia C és a Cramer V együtthatók (bármilyen táblánál), asszimterikus 

mutatókként viszont a lambda, a  Goodmann és Kruskal  tau és a bizonytalansági 

együtthatók alkalmazhatóak. Ordinális skálák esetében a szimmetrikus tábláknál a Kendall 

tau-b, a nem szimmetrikus tábláknál a Kendall tau-c, illetve bármilyen táblaméretnél a 

gamma használható. 

Faktoranalizis 

Alapvető célja az adatcsökkentés és adatösszegzés (Malhotra, 2001). Főleg folytonos 

változók esetében alkalmazott eljárás. A faktoranalízis lényege, hogy a megadott változók 

segítségével csoportokat alakít ki. A csoportképzés távolságok mérésén alapul. Azokat 

tekintjük egy csoportban lévőknek, akik elkülönülten közel vannak egymáshoz. Az 

elemzés nehézsége leginkább abban áll, hogy a kialakult csoportoknak tudunk-e olyan 

nevet adni, ami jól leírja az adott csoportot a többi csoporthoz képest.  
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Megfigyelés 

A megfigyelés szakasza elsősorban más kutatók által 

végzett hasonló témában született kutatásokra épít, 

valamint az általam megélt előzetes tapasztalatokon 

alapszik. 

A tudásra, a tudásmenedzsmentre, a tudástranszferre, 

és a tudásmegosztást nehezítő akadályokra vonatkozó 

kutatásokat  a dolgozat elméleti részében részletesen 

kifejtettem és ezek eredményeit, valamint az ezen 

kutatásokból származó modelleket bemutattam. 

A probléma megismeréséhez szekunder adatokat is 

felhasználtam, tehát más, hasonló témában tevékenykedő, 

kutatók vizsgálatait is tanulmányoztam, az ő 

következtetéseiket is figyelembe vettem hipotéziseim 

megfogalmazásánál.  

A szekunder adatoknál felhasználtam egyrészt a tanszékünk
33

 munkatársai által a 

korábbi években, tudásmenedzsment témakörben végzett, kutatások eredményeit: 

 Tudásmegosztás problémái korosztályos összehasonlításban, (nemzetközi kutatás), 

 Tudásmegosztás és csoportmunka összefüggései (nemzetközi kutatás), 

 Life long learning magyarországi gyakorlata (nemzetközi összehasonlításban),  

 Felsőoktatási tudásmenedzsment gyakorlata, KKV-k körében végzett 

tudásmenedzsment kutatások (nemzetközi összehasonlításban) 

Másrészt egy Magyarországon működő multinacionális vállalat által - tudásmegosztás 

témakörben - 2011-ben végzett benchmarking adatait alkalmaztam, mely kutatásban 

személyesen is részt vettem
34

. A Benchmarking készítés módszertanilag a megfigyelés és a 

feltárás határán van, én mégis a megfigyelés résznél mutatom be, mert bár a feltárást 

készíti elő, mégis más kutatók munkáinak megfigyelése az alapja. 

                                                 

33
 Széchenyi István Egyetem, Marketing Menedzsment Tanszék 

34
 A benchmarking-ot egy Magyarországon működő multinacionális nagyvállalat készítette. 
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A Benchmarking a következő vállalatoknál történt: 

32. ÁBRA: BENCHMARKINGBAN RÉSZT VEVŐ VÁLLALATOK 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az alábbi benchmarkingben többek között a következő kérdésekre kerestünk választ: 

 A vállalatok egyáltalán mit értenek tudásmenedzsment alatt, és ezt hogy 

definiálják?  

 A hangsúly a rendszereken / adatbankokon / megőrzött iratokon, vagy inkább a 

mindent átfogó információs tudáson alapszik? 

 Milyen eszközöket alkalmaz a vállalat a tudás menedzselése érdekében, és miért 

pont a megnevezett eszközöket választotta? 

 Ki felelős a tudásmegosztási modulok bevezetéséért? (A központi szervezeti 

egység vagy az egyes szakterületek?) 

 Létezik-e a vállalatnál speciális betanulási terv, létezik-e ehhez egyfajta 

folyamatleírás? 

 Külső segítséggel vagy belülről folyt/ folyik a tudásmenedzselés? 

 Mérhetőek-e a tudásmenedzsment eszközök alkalmazásából adódó 

eredmények/változások? 

6
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A felmérés eredménye: 

 Csupán a vizsgált vállalatok 50% -nál definiált a tudásmenedzsment fogalma. 

 Ennek ellenére a vállalatok 70%-nál definiálnak tudásmenedzsment célokat. 

 A 80%-uknál a hangsúly az IT rendszereken van az informális tudással szemben. 

 Jóval hangsúlyosabb a szakmai tudás, mint a tudás nem szakmai része.  

 A vállalatok külső tanácsadó segítsége nélkül egyéni erőből maguk végzik a tudás 

menedzselését nagyrészt a diagram szerint: 

33. ÁBRA: KI VÉGZI A VÁLLALATI TUDÁSMENEDZSMENTET? 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 Ami a betanulási tervet illeti, az az általános meglátásom, hogy inkább megszokott 

folyamatokkal, mint tudatosan szervezett tudásátadási rendszerrel rendelkeznek a 

megkérdezett vállalatok. 

 A tudásmenedzsment eszközök alkalmazásából adódó eredmények/változások 

mérhetőségére inkább nemleges válaszok születtek. Ha pedig mégis 

számszerűsíthetőnek tekintették alkalmazásukat, akkor azt többnyire indirekt 

módon azonosították. 
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34. ÁBRA: A TUDÁSMENEDZSMENT ESZKÖZÖK ALKALMAZÁSÁBÓL ADÓDÓ 

EREDMÉNYEK/VÁLTOZÁSOK MÉRHETŐSÉGE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A szekunder adatok és a szakirodalmi háttérismeret birtokában a következő lépésben a 

feltárás szakasza következik. 

Feltárás 

 

A feltárás fázisának keretei között bemutatom és elemzem azo-

kat az interjúkat, és vállalati megfigyeléseket, melyeket abból a 

célból készítettem, hogy az ott gyűjtött tapasztalatokat elemez-

ve, és belőlük a következtetéseket levonva, mind az általánosí-

tás szakaszában a hipotézisek megfogalmazására vonatkozóan, 

mind pedig a későbbiekben a kérdőív és a mélyinterjúk össze-

állítására vonatkozóan tapasztalatokat szerezzek. 

 

 

 

 

 

60% 

10% 

30% 

Nem mérhető 

Közetlenül mérhető 

Közvetetten mérhető 
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35. ÁBRA: A FELTÁRÁS SZAKASZÁNAK KUTATÁSI JELLEMZŐI 

Kutatási 

módszer 

A kutatási mód-

szer rövid ismerteté-

se 

Válaszadók Feldolgozás mód-

ja 

Primer: Információs 

beszélgetés, terepku-

tatás 

Információs beszélge-

tések lefolytatása, 

nyugdíjazási folyama-

tok megfigyelése 

Magyarországi nagy-

vállalat vezetői, a 

nyugdíjba készülő 

„kulcsemberei”, és 

amennyiben elérhető 

volt a pozíciót a jövő-

ben betöltő új munka-

társ. N = 10 vállalat 

Szövegelemzés 

 

Forrás. Saját szerkesztés 

 

A feltárás szakaszában személyesen felkerestem 10 Magyarországon működő vállalatot, 

akik betekintést engedtek a mindennapi életükbe, különös tekintettel a tervezhető munka-

erőmozgással kapcsolatos tevékenységeikbe. Ezen vállalatok kiválasztásánál két fő szem-

pontot követtem. Egyrészt, hogy Magyarországon működő vállalat legyen, másrészt, hogy 

a foglalkoztatottak száma meghaladja az 500 főt. Így a mintavétel véletlen mintavétel volt. 

A vállalatok megoszlása szektorok szerint a következő volt: 

 Ipar: Járműipar: 3 vállalat, Élelmiszeripar: 2 vállalat, Olajipar: 1 vállalat, Építőipar: 

2 vállalat. 

 Szolgáltatás: Telekommunikáció: 2 vállalat.  

Ezen vállalatoknál a munkaerőmozgásban érintett résztvevőket figyeltem meg, és struk-

turálatlan interjúkat készítettem. Mely interjúk célja egyrészt az általánosítás, másrészt a 

mélyinterjúk és a kérdőívek összeállításának megalapozása volt. A megfigyelések és a be-

szélgetések témaköreit és súlypontjait a 2. számú melléklet tartalmazza. 

A beszélgetésekbe mind a vállalatok munkaerőmozgásában kompetens vezetőit, mind a 

távozó munkatársakat bevontam. Az egyes vállalatoknál előfordult, hogy több távozó 

munkatárs is volt, így a megkérdezések és a megfigyelés során volt, hogy egy vállalaton 

belül több munkavállalót is meg tudtam figyelni, illetve kérdezni.  

A témakörök, melyek köré a kutatást csoportosítottam a következőek voltak: 

1. Kulcsember beazonosítása 

2. A kulcsember birtokában lévő tudás biztosításának módja 

3. Az átadás-átvétel folyamata 

4. A vállalat jövője 
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1. Kulcsember beazonosítása 

Ahogy az elméleti, megalapozó rész 2.1. fejezetében utaltam rá a szakirodalom nem ad ma 

egységes fogalmat a kulcsember meghatározására, ezért fontosnak tartottam feltenni a kér-

dést a vállalatoknak, hogy ők kit tekintenek kulcsembernek, mi számít kulcstudásnak ná-

luk.  

Elsősorban arra voltam kíváncsi, hogy a vállalatok milyen szempontok szerint határoz-

zák meg a kulcsember személyét. 

Arra a kérdésemre, hogy ki a kulcsember a vállalatuknál: 

- egyrészt pozíciókat, beosztásokat jelöltek meg, 

„Osztályvezető, szakmai irányító, termelési igazgató, vezető beosztású emberek” 

- másrészt feladatköröket,  

„megrendeléseket, árajánlatokat bonyolítják; irányítják a munkavégzés; üzembe helye-

zés” 

- harmadrészt tulajdonságokat, készségeket, képességeket soroltak fel. 

„megbízható, helyismerettel rendelkezik, megfelelő tudás birtokában van, elébe megy a 

kihívásoknak, képes fejlődni” 

- Végezetül pedig összefoglalom azokat az egyéb válaszokat, amely alapján megha-

tározták a kulcsember személyét: 

„hosszabb ideje a cégnél; az egész gyártási folyamatot ismerik; kiemelkedő képzettség; 

a vállalat számára nagy jelentőségű pozíciót töltenek be; saját maga is megújul, s ezzel 

példát mutat; olyan munkakört tölt be, amelyet kizárólag egy személy végez a szervezetnél; 

az információk nála koncentrálódnak” 

Amikor a vezetőnek pontosan meg kellett mondania, hogy mi alapján határozza meg a 

saját kulcsemberét legnagyobb számban feladatkör és pozíció alapján határozták meg. A 

megjelölt, kevés kompetencia között a szervezeti felépítés és a vállalati kultúra ismerete 

csupán kétszer fordult elő, mely tényező engem meglepett. Egy vállalat említette továbbá, 

hogy a hibák elhárításában tőle (a kulcsembertől) kérnek segítséget a munkatársai. 

Ezen válaszok és a megfigyeléseim alapján meg kellett határoznom a disszertáció szá-

mára is releváns kulcsember fogalmat. A vállalatnál kulcsembernek számít mindenki, aki 

olyan kompetenciákat hordoz, amely hozzájárul a stratégiai célok eléréséhez. Az, hogy a 

vállalatok mi alapján és hogyan határozzák meg a kulcsembereiket tapasztalatom alapján 

kétféleképpen történik. 
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 Egyrészt feladatkör és pozíció alapján: 

- Lehet a kulcsember egy vezető, hiszen vezetői (és szakmai) kompetenciák is 

kellenek. 

- Lehet a kulcsember egy szakember, mert különleges szakmai kompetenciákkal 

bír.  

- Lehet a kulcsember egy kiszolgáló egység embere, mert van valamilyen speciá-

lis szakmai tudása, kapcsolatrendszere, rálátása a dolgokra. 

 Másrészt a kulcsember meghatározása kompetencia alapján is történik.  

Munkáltatói szempontból a következő jelzőkkel foglalható össze - a teljesség igénye 

nélkül - az az „elvárás csomag”, amelynek egy kulcsembernek meg kell felelnie: pontos, 

érti a célokat, kommunikatív, teljesítményigénye van, törekszik. 

Az elvégzett empirikus kutatásban az alábbiak alapján azt tekintettem kulcsembernek, 

akit a vezető kulcsembernek tart. 

 

2. A kulcsember birtokában lévő tudás biztosításának módja, a tudás tárolása 

Az ember maga tárolja a tudást és ki kell mondani, hogy a komplex tudást csak maga az 

ember tudja tárolni.  

Amikor konkrétan a nyugdíjba vonulás procedúrájáról kérdeztem a válaszadókat, meg-

lepődtek, hogy ez miért kérdés a tudásátadás szempontjából, hiszen a nyugdíjba vonulás 

folyamatát egyrészt a munka törvénykönyve, másrészt a vállalatok működési szabályzata 

pontosan meghatározza. 

Először arra voltam kíváncsi, hogy mennyi idővel a nyugdíjba vonulás előtt történik a 

felkészülés a nyugdíjazás folyamatára. A leghosszabb 24 hónap volt, amikor a távozó 

munkatárs és az utódja már elkezdett együtt dolgozni. Ahol volt utód ott a legrövidebb idő 

1 hét volt, ameddig együtt dolgoztak. A következő idézet azt mutatja, hogy a vállalatok 

mennyire relatívan kezelik az idő hosszúságát. 

„átadó adatlapokat, nyomtatványokat kitöltve átadja a dokumentációt utódjának, írásos 

formában a szűkebb átadás rövidebb (eszközök stb.) idő, a rendes tudásátadás, hosszabb 

idő, néhány nap alatt is lehetséges” 

Megkérdeztem továbbá, hogy van-e különbség a kulcsember és egyéb munkavállalók 

nyugdíjazási folyamata között. Erre azért voltam kíváncsi, mert a kutatás szempontjából 

fontos tudni, hogy mi az a többlet, amit a kulcsemberek tudásátadására fordítanak a válla-

latok, mert, ahogy a céljaim között megfogalmaztam, olyan rendszer megalkotása a cél, 
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amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy nem csupán a nyugdíjazáskor távozó mun-

kavállaló, és nem csupán a kulcsember tacit tudását építsék be a szervezeti memóriába. 

Hiszen ha a rendszer működik, akkor az olyan váratlan eseményeknél, mint pl. a beteg-

ség, halálozás, rendkívüli felmondás, sem éri jelentős tudásvesztés a vállalatot. 

A válaszok között nem meglepő módon a többség nem tudott különbséget kiemelni a 

kulcsember és a nem kulcsember között, ahol pedig volt különbség, ott egyedül az átadási 

folyamat hosszát említették. 

A szakmai vs. tapasztalati tudás vizsgálata 

Az interjú során feltettem a kérdést, hogy a vezetők a szakmai vagy a tapasztalati tudást 

tartják-e fontosabbnak. A válaszadók fele szerint a szakmai, 2 válaszadó szerint a tapaszta-

lati tudás fontosabb. A többi válaszadó mindkettőt egyaránt fontosnak véli, de ha választa-

ni kell, akkor a tapasztalati tudás fontosságát hangsúlyozzák. 

„Amit az ember megtanul az iskolaévek alatt, nem biztos, hogy a megfelelő formában 

tudja hasznosítani a gyakorlatban.” 

A fenti válasz arra utal, hogy az iskola egy standardizált folyamatokra épülő intézmény, 

azaz nagyon sok követelménynek meg kell felelnie, alapismereteket tanít. A vállalatoknál 

azonban szükség van a tapasztalatok által megszerezhető, vállalat specifikus tudásra is. 

Természetesen időbe telik, míg egy új kolléga tapasztalati tudásra is szert tesz. 

„A szakmai tudás az nálunk alapfeltétel, a tapasztalati tudás pedig érték. Kulcsember 

szerepe elképzelhetetlen szaktudásra épülő tapasztalati tudás nélkül.” 

A fent idézett vezető a tapasztalati tudást tartja értéknek, a különböző tanfolyamokon és 

iskolákban elsajátítható tudást (explicit tudást) pedig alapfeltételnek. 

„Magasan képzett személyből gyakorlati tapasztalat nélkül biztosan nem lesz kulcsem-

ber, ugyanakkor kiemelkedő szakmai tapasztalattal bíró emberből magas szintű képzettség 

nélkül is azzá (kulcsemberré) válhat valaki.” 

„A szakmai tudás megszerezhető, továbbfejleszthető, a tapasztalati tudás, a szakmai tu-

dás alkalmazási képességét jelenti, lassan alakul ki, sokféle élethelyzetben csiszolódik. Én 

a kettőt együtt tartom fontosnak, hol a szakmai részt kell erősíteni, hol a tapasztalat segít a 

hétköznapokban. A kulcsembereknél a tapasztalati tudás erősebb szerintem, persze biztos 

szakmai alapokon!” 
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A fenti válaszokból kitűnik, hogy a vállalatok összességében a tapasztalati tudást jobban 

és nagyobbra értékelik, mint a szakmai tudást. Véleményem szerint ez azért lehet, mert a 

szakmai tudás, a szakismeretek iskolákban, könyvekből, tanfolyamokon és tréningeken el-

sajátíthatók, azaz nagyobb részben kodifikálhatók, mint a tapasztalati tudás. A tapasztalati 

tudás ezzel szemben az évek fáradtságos munkájával szerzett tudás, rutin, nehezen adható 

át, drágább és nehezen hozzáférhető, egy bizonyos személyhez kötött. 

A következő kérdéskör a tudás tárolására vonatkozott. A válaszadó szervezetek döntő 

többségénél nem csak egy úton próbálják a kulcsember tudását megőrizni. A válaszokból 

kiderül, hogy több módszert és technikát alkalmaznak. A válaszadók közül 6 vállalatnál 

mondták azt, hogy használnak olyan kidolgozott mentorprogramot, utánpótlás nevelést és 

betanítást, amivel a kulcsmunkatársak tudása a vállalatnál megtartható. A válaszadók közül 

9-en használnak különböző informatikai rendszereket, vállalati tudásbázist vagy intranetet 

a tudás tárolására, több vállalat említett különböző dokumentációkat és jegyzőkönyveket. 3 

vezető nyilatkozott úgy, hogy rendszeres (havi, heti vagy akár napi szintű) tájékoztatók, ér-

tekezletek, gyűlések keretében folyamatosan sor kerül az információk és tudás átadására. 

„Havi rendszerességgel dolgozói tájékoztatót vezettünk be, ahol a vállalatot érintő in-

formációkat, a kitűzött célokat ismertetjük a dolgozókkal, itt lehetőségük van kérdések fel-

tételére, amit vagy azonnal, vagy a legközelebbi összejövetelen válaszol meg az üzem veze-

tője.” 

Szintén több vezető mondta azt, hogy folyamatos tréningekkel és tanfolyamokkal sze-

retnék a tudást megőrizni, de közülük is csak egy olyan vezető volt, aki kifejezetten belső 

vállalati tréningeket, a tapasztalt kollégák által tartott képzéseket és előadásokat említett. 

Egy válaszadó monda azt, hogy a tudást a kulcsember fejében tárolják és további egy vá-

laszadó felelte, hogy nem lehet a tudást tárolni. Egy szervezetnél pedig nincs szervezett tu-

dástárolás. 

„A tudásával ő rendelkezik szerintem. Ő a tapasztalatait, illetve az elméleti- és a szak-

tudását az adott területtel kapcsolatosan átadhatja, de a megszerzett tudás az övé.” 

„Nincs jó módszer, gyakorlatban, közvetlen munkakapcsolat során, írott, mentett, nem 

személyhez kötött adattárolás nincs.” 
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A tudásátadás IT és egyéb eszközei 

A következőkben arra voltam kíváncsi, hogy a vállalatok milyen IT, és milyen egyéb esz-

közöket használnak a tudás tárolására. A kérdésre adott válaszok alapján elmondható, hogy 

minden megkérdezett vállalatnál használnak számítógépes rendszert, szoftvert a tudás át-

adására. A vállalatok egy része integrált vállalatirányítási rendszerrel rendelkezik és van 

belső intranet oldaluk, ahol hasznos információk (ki mivel foglalkozik az adott vállalatnál, 

mely kérdésekben kompetens, elérhetőségek, stb.) szerepelnek, amihez a dolgozók köny-

nyen és gyorsan hozzáférhetnek, természetesen a jogosultsági rendszert figyelembe véve. 

A vállalatok kisebbik része pedig központi szervergépet használ, strukturált könyvtárszer-

kezettel, annak érdekében, hogy a keresett elemek minél könnyebben hozzáférhetőek le-

gyenek. Többen említették még a belső levelezési rendszert, különböző adatrögzítő eszkö-

zöket, speciális szoftvereket. Úgy gondolom ezek a rendszerek inkább csak adatokat és in-

formációkat képesek tárolni, a tudást ezen információk felhasználásával az egyes emberek, 

dolgozók állítják elő. 

Arra a kérdésre, hogy milyen egyéb lehetőséget látnak a vezetők a tudásátadásra néhány 

érdekes ötlet gyűlt össze: 

„társintézményekkel ismeretcsere”„informális tudásátadásra szolgáló reggeli kávézás” 

„különböző szakmai fórumok”„műszaknapló”„személyes kommunikáció, azaz kötetlen be-

szélgetés”„kiállítások és szakmai napok”„személyes munkakapcsolat és konzultáci-

ók”„tanulmányok és döntést előkészítő anyagok”„faliújság és belső TV”. 

Ebből is látszik tehát, hogy a vállalatok egy része figyelmet fordít a tudásátadásra és kü-

lönböző módszerekkel, eljárásokkal próbálják a tudást megosztani vállalaton belül. 

Arra a kérdésre, hogy támogatják-e a tudásátadást a vezetők, kivétel nélkül mindenki 

igennel válaszolt. A már fent említett eszközöket és módszereket sorolták fel, mint a tudás-

átadás eszközei. 

3. Az átadás-átvétel folyamata 

Az átadás-átvételről a vezetők és a kulcsemberek véleményét egyben elemzem. 

A vezetők válaszaiból kitűnik, hogy a legtöbb vállalat esetében meghatározott ütemterv 

szerint halad az átadás-átvétel. A többieknél írásban nem szabályozott módon megy végbe 

az átadás. A vezetők hangsúlyozták a hosszabb-rövidebb ideig tartó egymás mellett dolgo-

zás fontosságát és a folyamatos tudásátadást. Ennek időtartama, mint ahogy fent említet-

tem, vállalatonként változó, 1 hét és 24 hónap közötti időintervallumot jelöltek meg a ve-
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zetők. Fontosnak tartják az átadás folyamatának jegyzőkönyvben történő dokumentálását, 

ami főleg a tárgyi eszközök és értékek átadására vonatkozik. Emellett kiemelt jelentőségű 

a zökkenőmentes átvétel érdekében a folyamatban lévő ügyek átadása. Van olyan vállalat, 

ahol ezt a problémát úgy hidalják át, hogy a párhuzamos munkavégzés során az új felada-

tokat már a betanuló kapja, a régi ügyeket pedig együtt zárják le. Ez a betanulás részét ké-

pezi. 

Alapvetően nincs különbség a betanítás során egy kulcspozíció átvételénél. Az átadás 

időtartama hosszabb lehet, nagyobb hangsúlyt fektetnek a folyamatban lévő ügyek átadásá-

ra, kiemelt feladat a kapcsolatrendszer átadása. Mindössze egy vállalat volt csak, ahol hó-

napokkal az átadás-átvételi folyamat előtt belső oktatásokon és képzéseken vesz részt a ki-

jelölt utód. Ennél a vállalatnál külső és belső utód is volt, mindkettő részt vett ezeken az 

oktatásokon.  

A vezetőknél rákérdeztem, hogy mikor kezdik a nyugdíjba vonulás előtt az átadás-

átvételi folyamatot. A válaszok a következőképpen alakultak: 5 vezető felelte, hogy a 

nyugdíjba vonulás előtt, de konkrét időpontot nem határozott meg; 1 vezető mondta, hogy 

kulcsember esetében már 1-2 évvel megkezdik az átadás folyamatát; 2 válaszadó nyilat-

kozta, hogy fél évvel; és 2 válaszadó, hogy 3 hónappal a nyugdíjba vonulás előtt kezdik az 

átadás-átvételt. Ez számomra azt jelzi, hogy ebben a kérdésben a tervezettség nagyon ke-

vés vállalatnál jellemző. 

A kulcsembereknél megkérdeztem, hogy a nyugdíjazás előtt 6, 3 és 1 hónappal milyen 

konkrét feladatai vannak az átadás során. (a vállalatoknál nem csak egy távozó kulcsem-

bert kérdeztem, ahol volt több, ott valamennyien feleltek) Az alábbi táblázatban foglaltam 

össze a válaszokat: 

 

 

36. ÁBRA: KULCSEMBER VÁLASZAI AZ ÁTADÁS-ÁTVÉTELLEL KAPCSOLATOS KONKRÉT 

FELADATAIRÓL 

  6 hó 3 hó 1 hó 

Nem akart, vagy 

nem tudott vála-

szolni 

9 fő 7 fő 8 fő 

Nincs feladata 3 fő 2 fő 2 fő 

Egyeztetés a mun-

káltatóval 2 fő 1 fő 0 fő 
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Utód betanítása 3 fő 3 fő 5 fő 

Teszem a szokásos 

dolgomat 0 fő 0 fő 2 fő 

Nyugdíjfolyósítónak 

jelezni 0 fő 0 fő 2 fő 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fenti táblázatból kitűnik, hogy nagy számban nem akarták, vagy nem tudták megvála-

szolni a kérdést. A kulcsemberek közül volt olyan, aki úgy érezte, hogy egyáltalán nincs 

feladata, vagy csak az eddigi munkák elvégzése. Az utód betanítását nagyon kis arányban 

nevezték meg konkrét feladatuknak. Ehhez képest a vezetők mindegyike – egy kivétellel – 

a betanítást hangsúlyozta. Az egyik példa: 

A vezető véleménye: 

„Ütemtervkészítés; Párhuzamos munkavégzés; Felügyeli az eddig végzett kolléga az új 

ember munkáját.” 

A kulcsember nem sorolt fel konkrét feladatokat az átadással-átvétellel kapcsolatban: 

6 hónappal: „Levélben az igazgató felé jelezni (a nyugdíjigényt).” 

3 hónappal: „Személyügy felé jelezni (a nyugdíjigényt).” 

1 hónappal: „Nyugdíjfolyósító felé jelezni (a nyugdíjigényt).” 

Egy másik példa, ahol működik a folyamatos tudásátadás: 

Vezető véleménye: 

„Még a nyugdíjazás előtt kijelölik az utódját és körülbelül 24 hónapig együtt dolgoznak. 

Kulcsember esetében sincs különbség.” 

Ennél a cégnél dolgozó kulcsember egy konkrét feladatot sem sorolt fel, de elmondta, 

hogy több helyettessel dolgozik, az átvétel folyamata hosszú időt vesz igénybe, gyakorlati-

lag együtt dolgoznak éveken keresztül. 

Mivel szinte minden vezető kivétel nélkül elvárja a dokumentációt az átadás-átvétel so-

rán, ezért a következőkben felsorolom a „miket kell dokumentálni” kérdésre kapott vála-

szokat:  

„átvett feladatokat, munkafolyamatokat, leltár, minden ami fontos, munkalapok, igazo-

lások, munkaköri leírás, fizetési határidők”. 
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4. A vállalat jövője 

A vállalat jövője szempontjából számomra két irány volt mérvadó. Egyrészt kíváncsi vol-

tam, hogy a vállalat „el tudja-e engedni” a kulcspozícióban lévő munkavállalóját, vagy va-

lamilyen módon igényt tart-e a tudására a későbbiekben. Itt a visszafoglalkoztatásra, a ta-

nácsadói rendszer működésére, vagy egyéb módszerekre voltam kíváncsi, melyek segítsé-

gével megpróbálják a távozó tudását konzerválni a vállalat számára. A válaszok meglep-

tek. A tízből kilenc vállalat azt mondta, hogy igényt tartana erre a későbbiekben, de nem 

mindig van lehetőség erre szervezett keretek között. A probléma megoldására azt említet-

ték, hogy fel tudják majd hívni a nyugdíjba vonult munkatársat, ha szükségük lesz infor-

mációra. A megkérdezett munkavállalók közül sokan maradnának, de erre nincs lehetősé-

gük. Arra a kérdésre, hogy elérhető marad-e a vállalat számára két ember válaszolta azt, 

hogy nem, a többiek igennel feleltek.
35

  

Továbbá megkérdeztem a vezetőket arról is, hogy az új munkatársak új ötleteihez, újítá-

si javaslataihoz hogyan viszonyulnak. A megkérdezett vállalatok többsége örül az új ötle-

teknek és újítási javaslatoknak. Több vállalatnál kidolgozott rendszer van arra, hogy a 

munkatársak ötleteit összegyűjtsék, és a jókat akár még pénzjutalommal is díjazzák. 

„A vállalat egy ötletbörze rendszert alkalmaz, azaz ösztönzi a vállalat munkatársait ar-

ra, hogy az adott munkakörben ellátott feladatokat hogyan lehetne okosabban, gyorsab-

ban, rugalmasabban, költséghatékonyabban ellátni. Természetesen a jó ötleteket jutalmaz-

za a vállalat.” 

„Jó lehet az újítás, fontos egy cég életében, a fiatalok mindig jól jönnek egy cégen belül, 

a kívülről jött ember új ötleteivel jobbá tudja tenni a folyamatokat.” 

Természetesen több vezető megemlítette, hogy először megvizsgálják az ötleteket, és ha 

működőképes és hasznos, csak akkor vezetik be. 

„Óvatosan fogadjuk, mert (az ötletadó) nem feltétlenül látja át a teljes működést, de 

természetesen nyitottak vagyunk, ha jó az ötlet.” 

Az előző kérdéshez szorosan kapcsolódik a következő, vagyis az, hogy milyen lehető-

séget lát a vezető egy új munkatárs alkalmazásában. A legtöbben új ötleteket, frissességet, 

                                                 

35
Véleményem szerint a magyar vállalati kultúra „specialitása”, hogy az emberek ingyen adják a tudásu-

kat, azonban ennek vizsgálata nem képezi e disszertáció részét. 
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lendületet, más szemléletmódot, új kapcsolatokat várnak egy új munkatárs alkalmazásától, 

ami előbbre viheti a vállalatot. 

„Fiatalnál: dinamizmus, új munkaötletek, 

Tapasztalt munkavállalónál: megszerzett tudás és tapasztalat.” 

„Vállalat szellemiségét frissíti, új kapcsolatot hoz a cégbe, szakmai és tapasztalati tu-

dást.” 

„Nincs rossz beidegződésük, változást hozhatnak a vállalat életébe.” 

„Frissesség, fiatalosság, kreativitás, főleg junior pozíciónál.” 

Persze nem minden munkaadó gondolkodik így, egyes esetekben úgy tűnik, mintha te-

herként élnék meg az új ember érkezését a vállalatnál, és nem a „jó” lehetőséget látják 

benne. 

„Az új emberrel foglalkozni kell, tanítani kell, idővel lesz teljesen használható.” 

Természetes, hogy egy új munkatársat be kell tanítani, hisz nem ismerhet minden fo-

lyamatot, ami a vállalatnál van, erre időt kell fordítani, de talán éppen ebben van az új em-

ber értéke. 

A feltárás során gyűjtött és az alábbiakban bemutatottak alapján a következő lépés az ál-

talános következtetések levonása és a hipotézisek felállítása volt.  

 

Általánosítás 

 

A megfigyelést, a szekunder adatokat, és az előbbiekben 

bemutatott elemzést figyelembe véve következett az általánosítás, 

azaz a következtetések levonása, a hipotéziseim megfogalmazása. 

A hipotézisek a modell összefüggéseire világítanak rá, amelyek 

az empirikus kutatásom alapját adják és a kutatás során kapott 

eredmények ezen összefüggések validitását és relevanciáját 

támasztják alá vagy cáfolják meg. A következőkben röviden 

bemutatom a hipotéziseimet:  
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37. ÁBRA: A HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A hipotézisek a korábbiakban részletesen bemutatott „piramis” modell különböző 

szintjein a következő  rendszerben foglalhatóak össze: 

Múltnak a tudás tényleges átadását megelőző időszakot tekintem. A távoli múltba 

beletartozhat akár az adott munkavállaló valamikori kiválasztási procedúrája is. Gondolok 

itt az akkor mért kompetenciák dokumentálására, vagy éppen ennek hiányára, a hozott 

tudásának mérésére, ennek dokumentációjára, vagy a betanítási folyamat során tapasztalt, a 

vállalat számára fontos információk dokumentálására, amelynek a hozott tudás 

felhasználásában elengedhetetlen szerepe van. A közeli múlt jelenti a munkavállaló 

távozását megelőző közvetlen időszakot. Éppen ezért vált fontos kérdéssé, hogy a 

vállalatok a tudásmegosztás szempontjából milyen idősíkokban gondolkoznak, vajon 

stratégiai vagy operatív kérdésnek tekintik-e a tacit tudás megosztást, különös tekintettel a 

kulcsemberek tacit tudásának a megosztására. 

Az első hipotézisem is erre vonatkozik: Azt feltételezem a hipotézis első részében, hogy 
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a közép- és nagyvállalatok humánpolitikai stratégiája nem számol tudatosan az 

alkalmazottak életkorának növekedésével, az előre jelezhető munkaerőmozgással, így nem 

is készül tudatosan és folyamatosan a tacit tudás azonosítására, előkészítésére, 

dokumentálására.  

Ezen vállalatok felső vezetése éppen ezért nem is gondoskodik arról, hogy a távozó 

kulcsember tacit tudása megőrizhetővé váljon, hiányzik az az eszköz a kezükből, amellyel 

egyrészt a motivációt, másrészt a tudásátadást megelőző felkészülést biztosítani tudják. A 

hipotézisem második felében így azt is feltételezem, hogy éppen ezért ezen vállalatok felső 

vezetése nem gondoskodik arról, hogy a távozó kulcsember tacit tudása megőrizhetővé 

váljon.  

A jelen idődimenziójában a tudásmegosztási és átadási folyamatok kerülnek a 

középpontba, ahol a tudásátadás eszközeire koncentrálva azt feltételezem, hogy azok a 

vállalatok, amelyek - saját bevallásuk szerint - fontosnak tartják a tudás menedzselését, 

használnak tudásmenedzsment eszközöket, így a tudásátadás valamilyen formáját is 

alkalmazzák. Az igazi kérdést számomra az jelentette, hogy vajon a tacit tudás milyen 

mértékben része ennek a tudásmegosztási folyamatnak, így a hipotézis második felében 

feltételezem, hogy a rendelkezésre álló eszköztárból leginkább az explicit tudás átadását 

támogatják, míg a tacit tudásét kevésbé.  

A jövőt az innováció és a fenntarthatóság határozza meg. Mind az innovációnak, mind a 

fenntarthatóságnak alapja a szervezeti tudás szervezeti memóriában történő tárolása, 

felhasználása, fejlesztése. Érdekelt, hogy a vállalatok pontosan tisztában vannak-e azzal, 

hogy mit jelent a tudás szervezeti memóriában történő megőrzése, miután úgy gondolom a 

szervezeti memóriáról alkotott fogalmuk – ha van nekik egyáltalán - leginkább egy nagy 

„szerver” képével azonos. Mindez indokolta, hogy megfogalmazzam a jövőre vonatkozó 

első hipotézisemet, mégpedig azt, hogy a vállalatok szervezeti memória alatt csak az 

információtechnológiai eszközök rendszerét értik. Ha ez így van, akkor abba kifejezetten 

az explicit tudásuk tárolására, megőrzésére koncentrálnak, a tacitra egyáltalán nem. Mi 

történik akkor, ha mégis rájönnek, hogy szükség van a távozó tacit tudására? Az erre 

vonatkozó hipotézis megfogalmazását a szakirodalom és a vállalatoknál eltöltött idő 

alapozta meg, mely szerint a magyar vállalatok vezetése számára a tudás leghatékonyabb 

megtartása egyértelműen a távozó munkaerő visszafoglalkoztatása. Így a következő 

hipotézisem, hogy a tacit tudás megtartását a cég vezetése a távozó kulcsember 

visszafoglalkoztatásában látja. 

Felmerült bennem az a kérdés is, hogy a vállalatok innovációjuk kulcsaként használják-
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e az új munkaerő magával hozott tudását, tapasztalatát, melyek az általa átélt időbeli 

előzetes eseményekből származnak. A jövőre vonatkozó záró hipotézisem tehát arra 

vonatkozik, hogy a vállalatok innovációs tevékenységük támogatására tudatosan keverik-e 

a „meglévő” és az újonnan hozott szakmai és nem szakmai tudást. Feltételeztem, hogy 

nem. A hipotézisek sorát tehát azzal a feltevéssel zárom, hogy a vállalatok innovációs 

tevékenységük támogatására nem keverik tudatosan a „meglévő” és az újonnan hozott tacit 

tudás.  

Modellépítés 

 

A hipotézisek megfogalmazása után a kvantitatív és kvalitatív 

kutatásom lebonyolításához fel kellett állítanom azon modelle-

ket, amelyek alapján a kutatást el tudtam végezni. A disszertáci-

óban mind kvalitatív, mind kvantitatív kutatás lefolytatását 

szükségesnek tartottam, melynek fő oka az volt, hogy a felállí-

tott hipotézisrendszerem teszteléséhez és bizonyításához egy-

részt statisztikailag számokkal, adatokkal alátámasztható ered-

ményekre volt szükségem, másrészt a válaszadók tapasztalataira, 

elképzeléseire és véleményére voltam kíváncsi. A következők-

ben a kérdőív, valamint a mélyinterjúk és az esettanulmányok 

kerülnek bemutatásra: 

A kérdőív szerkesztése során a jól ismert tölcsér módszert alkalmaztam, az általános 

kérdésektől haladtam az egyre speciálisabb területek felé. A kérdések inkább zárt, struktu-

rált kérdések, ahol a válaszadó az előre meghatározott válaszlehetőségek közül választhatja 

ki a vállalatára leginkább jellemző alternatívát. A kérdőívben alkalmazok nominális skálá-

kat, amelyek kényszerítő jellegűek. A kérdőívben egyetlen kérdésnél alkalmaztam interval-

lum skálát, a vállalatnál dolgozó kulcsemberek életkorának meghatározására. A kérdések 

többségét pedig egy 4 fokozatú skála segítségével elemeztem a torzítások kiküszöbölése 

érdekében. Ezeknél a kérdéseknél a válaszadónak azt kellett jelölnie egy páros számú, el-

lentétes polaritású intervallumon, hogy mennyire ért egyet egy adott állítással.  

A kérdőív felépítése: 5 kérdéscsoportra osztható: 

1. Az első kérdéscsoportban a vállalattal, intézménnyel kapcsolatos demográfiai vál-

tozásokkal és a tervezhető munkaerőmozgással kapcsolatos válaszokat kell megad-

nia a válaszadónak. 



 121 

2. Majd ezt követték a tudásmenedzsment szerepére, és annak felismerésére vonatko-

zó kérdések, valamint annak lekérdezése, hogy az egyes szervezetek mennyire ak-

tívak a tudás menedzselését illetően. 

3. A harmadik kérdéscsoport azt kutatta, hogy a vállalat mely implicit tudást tekinti 

jelentősnek a vállalat sikeressége szempontjából.  

4. A negyedik rész a tudás átadását térképezi fel, azt vizsgálva, hogy milyen lehetősé-

geket biztosít az implicit tudás átadására, milyen ösztönzőket és eszközöket alkal-

maz a szervezet.  

5. A kérdőív utolsó részében vizsgálom azt, hogy a vállalat milyen lépéseket tesz an-

nak érdekében, hogy a vállalatot elhagyó munkatárs implicit tudása ne vesszen el, 

és arra is választ keresek, hogy milyen tényezők hátráltatják a tacit tudás megosztá-

sát. (kérdőívet ld. 3. melléklet)  

A kérdőív segítségével a válaszadók a kérdéseket egy meghatározott sorrendben vála-

szolták meg, annak fényében, hogy a kitöltés kezdete előtt ismertettem velük a kutatás cél-

ját, tehát a kutatási folyamat közvetlennek nevezhető. A kérdőívben többnyire zárt kérdé-

seket alkalmaztam, a válaszadók előre meghatározott választási opciók közül választották 

ki a vállalatukra leginkább jellemzőt, így a kapott adatok megbízhatóak, kódolásuk, elem-

zésük is egyszerűbbnek bizonyult.  

A kérdőíves megkérdezés megerősítésére további kutatásra volt szükségem, ezért mély-

interjús módszert is használtam. A mélyinterjúk célja az volt, hogy a kérdőíves megkérde-

zés után a kapott válaszokat megerősítsem és a még nyitva maradt kérdésekre is választ 

kapjak. A strukturált interjúk – már alapozva a TTMP modellre -, megtartják az idő hármas 

dimenzióját. Ezek szerint a mélyinterjú felépítése: (a 4. számú melléklet tartalmazza az in-

terjú guide-ot). 

 

 

38. ÁBRA: A MÉLYINTERJÚ FELÉPÍTÉSE 
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Forrás:Saját szerkesztés 

 

Esettanulmány 

A tudásmenedzsment területén végzett kutatások között leggyakrabban esettanulmányokra 

épülő kvalitatív felmérésekkel találkozhatunk (Davenport, 1997, Dixon, 2000, Earl 2001, 

Zack 1999) 

Yin (1994) szerint esettanulmányra alapuló megközelítés alkalmazható akkor, ha a kuta-

tás alapvetően a milyen…? és hogyan…? kérdésekre keresi a választ, melyek meghatáro-

zása a kutató elsődleges feladata. Esettanulmányok használata irányulhat elméletek teszte-

lésére, kifejlesztésére, illetve kiegészítésére (Eisenhardt, 1989). 

A kutatásom során az esettanulmány szerepe elsősorban a feltáró kutatás támogatása 

volt. Ezen kívül a hipotézisek megerősítésének, vagy cáfolásának alátámasztására is fel-

használtam őket. Az esettanulmányok egyrészt rávilágítanak a kutatott kérdések aktualitá-

sára és relevanciájára, másrészt pedig konkrét tudásátadási folyamatok segítségével mutat-

ják be a tacit tudásmegosztás helyzetét, problémáját és lehetőségeit a ma Magyarországon 

működő vállalatok életében. 

Múltra irányuló 
kérdések: 

• Demográfiai 
változások hatása 

• Tudásátadás 
előkészítése (stratégiai-
operatív szint) 

• Tudásátadási 
intézkedések 
előkészítése, 
eszközeire vonatkozó 
kérdések 

Jelenre irányuló 
kérdések: 

• Toborzás, kiválasztás 

• Szakmai és egyéb 
kompetenciák 
mérése/dokumentálása 

• A távozó munkavállaló 
szakmai tudásának és 
tapasztalatainak 
dokumentálása, 
tárolása, továbbítása, 
eszközei 

Jövőre irányuló 
kérdések: 

• Szervezeti memória 

• Visszafoglalkoztatás 
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Tesztelés 

 

A tesztelés szakaszában a fentiekben vázolt logikának 

megfelelően a vizsgálatok lefolytatását, hipotézisek elemzését, 

valamint azok értékelését fogom bemutatni. 

A hipotézisek tesztelését a modellépítés szakaszában 

bemutatott kérdőívre, mélyinterjúra, esettanulmányra alapozva 

végzem. 

A kvantitatív kutatásban elsősorban azokat a vállalatokat 

céloztam meg, amelyek minimum 500 főt foglalkoztatnak, így 

406 vállalathoz jutattam el a kérdőíveimet. Azonban mivel a 

válaszadási hajlandóság nagyon alacsonynak bizonyult – a 18%-

t sem érte el – így kutatásomba bevontam a 250 főnél magasabb 

alkalmazotti létszámmal rendelkező vállalatokat is. Az 

alapsokaságom ezáltal megnőtt.   

A REGISZTRÁLT VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁK SZERINT 2011 

 

Forrás: KSH 2011 

 

A közel kilencszáz kiküldött kérdőívből így 312 db érkezett vissza. A hibás kérdőívek 

kiszűrése után 248 db.-t az SPSS program segítségével értékeltem ki. A minta nem 

reprezentatív, de a számossága miatt következtetések levonására alkalmasnak találtam. 
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A vállalatok megoszlása a következő: 

39. ÁBRA: A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSBEN RÉSZTVEVŐ VÁLLALATOK MEGOSZLÁSA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A következő táblázat összefoglalóan bemutatja a kvantitatív elemzés jellemzőit. 

40. ÁBRA: A KVANTITATÍV KUTATÁS JELLEMZŐI 

Kutatási 

módszer 

A kutatási 

módszer rövid 

ismertetése 

Válaszadók 
Feldolgozás 

módja 

Kapcsoló

dó 

hipotézisek 

Kvantitatív 

elemzés 

Kérdőíves 

megkérdezés 

Magyarországi közép 

és nagyvállalatok 

munkaerőmozgásért 

felelős személyzeti 

vezetői (amennyiben 

volt ilyen), ahol nem 

volt, ott a vállalat 

vezetői válaszoltak. 

N=248 

SPSS 

programcsomag 

segítségével 

(gyakoriság, 

varianciaanalízis 

faktorelemzés) 

H1, H2, H3, 

H4 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Szolgáltatás; 25% 

Non-profit; 5% 

Pénzügy; 8; 8% 

Egészségügy; 4% 

Kereskedelem; 

14% 

Mezőgazdaság; 

4% 

Ipar; 35% 

Közigazgatás; 4% Oktatás; 1; 

1% 

Szolgáltatás 

Non-profit 

Pénzügy 

Egészségügy 

Kereskedelem 

Mezőgazdaság 

Ipar 

Közigazgatás 

oktatás 
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A mélyinterjús kutatáshoz szűkítettem a vállalatok számát és kiválasztottam az előbbi 

mintából 30 olyan vállalatot, amely saját bevallása szerint fontosnak ítéli meg a 

tudásmenedzsmentet és már jelenleg is használ bizonyos tudásmenedzsment eszközöket. 

Azt, hogy mennyire fontos a vállalat számára a tudásmenedzsment a kérdőív hatos 

kérdésére adott válaszok, valamint a kérdőív 20-as kérdésén belül a „folyamatosan és 

tervezetten folyik a tudásátadás” kérdés válaszai alapján döntöttem el. 

A tudatosság kérdését a kérdőívben külön vizsgáltam, amelynek eredményeképpen a 

következő megoszlású válaszokat kaptam: 

A 30 vállalat mindegyike a skálán a fontos szerepet játszik értéket jelölte meg, amikor 

azt kérdeztem, hogy milyen szerepet játszik a tudásmenedzsment a vállalat életében. Azt, 

hogy használ-e tudásmenedzsment eszközöket a hetes kérdésre adott válaszok alapján 

mértem. Azok a vállalatok kerültek be a mintába, akik az általam felsorolt eszközökből 

minimum négyet rendszeresen használnak. Az interjúkról hangfelvételt készítettem (7 

vállalat elutasította a hangfelvétel készítés lehetőségét).  

41. ÁBRA: A TUDATOSAN TERVEZETT TUDÁSMEGOSZTÁS 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A következő ábra a kvalitatív elemzésre vonatkozó jellemzőket foglalja össze: 

42. ÁBRA: A KVALITATÍV KUTATÁS JELLEMZŐI 

Kutatási 

módszer 

A kutatási 

módszer rövid 

ismertetése 

Válaszadók Feldolgozás 

módja 

Kapcsolódó 

hipotézisek 

Kvalitatív 

elemzés 

Mélyinterjú A kvantitatív kérdőívet 

kitöltők közül 

kiválasztott olyan 

vállalatok, akik saját 

bevallásuk szerint 

fontosnak tartják a 

tudásmenedzsmentet és 

használnak 

tudásmenedzsment 

eszközöket. N = 30 

Kvalitatív elemzés 

erősen kötődve a 

megfigyelés és a 

kvantitatív 

kutatásban kapott 

eredményekhez 

H1, H3, H4, H5, 

H6, H7 

Forrás: Saját szerkesztés 

Esettanulmány 

Mind a hipotézisek, mind a kutatás tudományos és gyakorlati hasznosságának 

alátámasztására szükségesnek tartottam olyan esettanulmányok összeállítását, amely 

vállalati példákra épül. Három esettanulmányt készítettem, melyek közül az egyik azt 

támasztja alá, hogy a csoportos nyugdíjba vonulás, az elöregedés és ezáltal a tudás 

„nyugdíjba vonulása” valódi problémát jelent a szervezetek életében. A második bemutatja 

a tudásátadási eszközök használatát, illetve használatának hiányát a mindennapi vállalati 

életben. A harmadik esettanulmány pedig egy olyan működő tacit tudás megosztási 

folyamat, amely gyakorlatában és fejlesztésében személyesen is részt veszek, és amely a 

rendszerelvű folyamatos tudásmegosztás létjogosultságát támasztja alá. 

A következőkben a hipotézisek sorrendjében mutatom be a kutatás értékelését, 

figyelembe véve a TTMP modell idődimenzióit is. Ily módon támasztva alá a kutatás azon 

alapfeltevését, mely szerint a tacit tudás átadása nem kizárólag az explikációban valósulhat 

meg, hanem a rendszerelvű szemlélet alapján egy rendszerezett folyamat eredményeként 

is. A továbbiakban a kvalitatív és a kvantitatív eredmények elemzését nem választom szét, 

ahol mind a kettőt használom,értékelem is egyben, és a sorrendben a hipotézis a domináns. 

 

 

 

 

 



 127 

Múlt 

A múlt dimenziójában azt vizsgáltam, hogy: 

 a vállalatok felkészülnek-e tudatosan a tervezhető munkaerőmozgásra, és ezzel 

együtt a kulcsemberek tacit tudásának megőrzésére.  

 vajon a vállalatok a humánpolitikai stratégiájuk részévé teszik-e a tacit tudás 

megőrzésének kérdését.  

 rendelkezik-e a vállalat vezetése a megfelelő motivációs eszközökkel, melyek 

alapján a vállalat képes felkészülni a szervezetnél töltött évek alatt felhalmozott 

tudás és tapasztalat azonosítására, előkészítésére és dokumentálására. 

 hangsúlyt fektetnek-e a felelős vezető és a távozó munkatárs együttműködésére a 

motivációban és a felkészülésében. 

A fent bemutatott, tudatosságra vonatkozó 41. számú ábra feltételezni engedi 

számomra, hogy a vállalatok tervezetten és folyamatosan használnak tudásátadási 

eszközöket. Amennyiben egy vállalat folyamatosan és tervezetten használ bizonyos 

eszközöket, azok valószínűleg a vállalati stratégiájuk részét is képezik. A szekunder 

kutatások alapján azonban Magyarországon a vállalatok a tudásmenedzsment generációk 

lépcsőjén (Noszkay, 2006)
 
valahol a második lépcsőfok végén helyezkednek el. Azaz már 

elkezdik felismerni az ismeretalapú (explicit) és a tapasztalati, problémamegoldó (tacit) 

tudás különbözőségeit és azok tudatos kezelésének szükségességét, viszont még korántsem 

gondolkoznak a tudásban, úgy mint a vállalati tőke szerves része, így stratégiai szinten sem 

foglalkoznak a tudás menedzselésének kérdésével. Ezért az első hipotézisem, hogy: 

 

 

A hipotézis igazolására először a kvantitatív elemzés keretein belül megvizsgáltam, 

hogy a vállalatok figyelemmel kísérik-e, hogy az elkövetkezendő három évben várhatóan 

hány munkatársuk távozik tervezhető módon (nyugdíj, szülési szabadság…). Majd 

megnéztem, hogy a demográfiai változások hatására milyen mértékben kell bizonyos 

problémákkal szembenéznie a vállalatoknak. Végül pedig megvizsgáltam, hogy van-e 

összefüggés a felmerülő problémák és a vállalat alkalmazottainak életkora között. 

Azt, hogy a vállalatok figyelemmel kísérik-e, hogy az elkövetkezendő három évben 

várhatóan hány munkatársuk távozik tervezhető módon, a kérdőív első kérdése alapján 

H1: A közép és nagyvállalatok humánpolitikai stratégiája nem számol tudato-

san az alkalmazottak életkorával összefüggő, előre jelezhető munkaerőmozgások-

kal. 
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gyakoriság számításával vizsgáltam. Arra voltam kíváncsi, hogy a megkérdezett vállalatok 

közül hányan kísérik figyelemmel a tervezhető munkaerőmozgást a vállalatuknál. A 

válaszadóknak lehetőségük volt megjelölni, hogy pontos számot ismernek-e, körülbelül 

meg tudják-e mondani, nem tudják vagy nem fontos információ a három éven belül 

tervezhető munkaerőmozgás vállalatuknál. 

A válaszadók csupán 36%-a tud pontos számot mondani arról, hogy az előrelátható 

jövőben hány munkavállaló hagyja el a vállalatot. 126 vállalat, azaz a válaszadók 51%-a 

hozzávetőlegesen meg tudja mondani a tervezhető munkaerőmozgás alakulását. A 

válaszadók 10%-a nem tudja, 3,2%-ának pedig nem jelent fontos információt ez a kérdés. 

43. ÁBRA: A TERVEZHETŐ MUNKAERŐMOZGÁS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A további vizsgálat részét képezte az a kérdés, hogy milyen mértékben kell a 

vállalatoknak szembenézniük a következő problémákkal a demográfiai változások 

hatására: 

 elöregedés, 

 know-how vesztés, 

 innovációs lemaradás, 

 utánpótlás hiánya (belső, külső), 

 az idősebb munkatársak egy időben hagyják el a vállalatot. 

A 248 db vállalat közül minden egyes tényező esetében általánosságban elmondható, 
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hogy a szervezetek nem, vagy csak kis mértékben tekintik a fenti tényezőket problémának, 

mivel jellemzően nincsenek tudatában annak, hogy a vállalattól távozó munkavállalóval 

együtt tudása is elveszhet. A megkérdezettek 76%-a saját véleménye szerint nem érintett a 

know-how vesztés kérdésében. Az innovációs lemaradás a megkérdezettek 80%-ánál nem 

jelent kockázati tényezőt. A kérdőív alapján 67%-a a cégeknek  az utánpótlás hiányát sem 

tekinti mértékadónak, és a 77% -uk azt sem vallotta problémásnak, hogy az időskorú 

munkavállalók egyszerre hagyják el a vállalatot. 

A hipotézis igazolása érdekében variancia vizsgálatot végeztem. A fent bemutatott 

függő tényezők mellé a vállalati dolgozók átlagéletkorát választottam, mint független 

tényezőt.  

Első lépésben elvégeztem a Levene-tesztet, azaz a varianciaelemzéshez szükséges 

feltételek vizsgálatát. A teszt nullhipotézise azt mondja ki, hogy a szórások nem egyenlők, 

ezért a varianciaanalízis nem folytatható le. Ezen nullhipotézis az elöregedéssel való 

szembenézés vizsgálata esetén szignifikáns, így ott a szórások nem egyenlők, így a 

varianciaelemzés nem végezhető el. A többi tényező esetében a szóráshomogenitás 

teljesül, mivel a szignifikanciaszint magasabb, mint 0,05. A varianciaanalízis alapján meg 

tudtam állapítani, hogy a vállalati dolgozók átlagéletkora szerinti csoportokon belül és a 

csoportok között mekkora az eltérés négyzetösszege, azaz van-e különbség az átlagok 

között. 

A vizsgálat alapján a know-how vesztéssel, az innovációs lemaradással és az utánpótlás 

hiánnyal való szembenézés esetében a vállalati dolgozók átlagéletkora alapján nincs 

jelentős különbség a válaszadók között. Nem a dolgozók átlagéletkora határozza meg, 

hogy ezen tényezők számukra problémát jelentenek-e vagy sem, hanem egyéb tényezők 

jelenléte és használatának rendszeressége a vállalatok életében.  

A csoportátlagok között szignifikáns eltérés csak annak tekintetében mutatható ki, hogy 

figyelemmel kíséri-e a vállalat a tervezhető munkaerő elvándorlást. Ezen kérdés 

tekintetében azt állapíthatjuk meg, hogy a fiatalabb átlagéletkorú szervezetek számára az 

ilyen típusú munkaerőmozgás nem fontos információ, illetve nem tudnak pontos számot 

mondani róla.  

Minél idősebb a vállalatnál dolgozók átlagéletkora, annál nagyobb a valószínűsége, 

hogy figyelik a tervezhető munkaerőmozgásokat, ezáltal pontos számot tudnak mondani az 

elkövetkezendő három évben esedékes mozgásokról. 

Az, hogy a nyugdíjkort elérő munkavállalók egyszerre hagyják el a vállalatot csak a 43 

vagy a feletti átlagéletkorú munkavállalókkal  rendelkező vállalatok érzékelik 
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problémaként, ami számomra azt igazolja, hogy hosszú távú tervekkel, előkészítő 

folyamatokkal ezen vállalatok sem rendelkeznek, különben nem jelentene számukra 

problémát. 

A kvantitatív kutatásban a vizsgálat eredményeképpen megállapítottam, hogy csupán az 

elöregedés és az utánpótlás hiánya esetében mutatható ki szignifikáns különbség a 

vállalatnál dolgozók életkora és a tervezhető munkaerőmozgással való foglalkoztatás 

között, ezért a hipotézis elfogadásának alátámasztásához és a jelenség mélyebb 

értelmezéséhez a kvalitatív elemzés bemutatását is szükségesnek tartom.  

A mélyinterjús kutatásban részt vevő vállalatok átlagéletkora 36 és 49 év közé esett. 

Azt, hogy a szervezetek tudatosan figyelnek-e a demográfiai változásokkal összefüggő 

munkaerőmozgásra és az abból adódó problémákra a következő kérdésekkel vizsgáltam: 

 Ön szerint a demográfiai változások hatással lesznek a jövőben a vállalatára? Ha 

igen: Miben fog ez megnyilvánulni? 

 Mi jelenti a legnagyobb problémát az elkövetkezendő 5-10 évben a vállalat 

számára összefüggésben a demográfiai változásokkal? 

 Melyik részleg foglalkozik ezekkel a változásokkal? A stratégia részét képezi ez a 

kérdés? 

 Van a vállalatnál korszerkezet/korösszetétel elemzés? Ha igen: hogyan zajlik? 

A megkérdezettek közül 16 esetben nem lesz hatással a demográfiai változás a jövőben 

a vállalat működésére, 14 vállalatra azonban hatást gyakorol a változás. Megvizsgáltam, 

hogy ezen válaszok függnek-e attól, hogy mekkora a vállalatoknál foglalkoztatottak 

átlagéletkora. Azt tapasztaltam, hogy minél magasabb a megkérdezetteknél az átlagéletkor, 

annál biztosabb, hogy a demográfiai változások hatásának kérdése megjelenik a vállalatok 

életében. Az igennel válaszolók közül csupán két vállalat átlagéletkora volt 40 év alatt (37, 

és 38év). 

Azt hogy miben fog megnyilvánulni ezen változások hatása a válaszok alapján három 

csoportba tudom összefoglalni: 

 elöregedés, 

 nem megfelelő tudással rendelkező utánpótlás, 

 az „Y” generáció generációs különbségeit nehéz lesz kezelni. 

Azon vállalatok közül, akik nemmel válaszoltak erre a kérdésre többen meg is 

indokolták. Az érvelések egyöntetűen arról szóltak, hogy alacsony az átlagéletkor és a 

munkaerőpiacon nagy a munkanélküliség. 
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„A mai munkaerőpiaci helyzetben mindenkinek a helyére találnak tíz embert.”  

„Korösszetétel: Amíg ilyen nagy a munkanélküliség, addig ez kevésbé okoz gondot az 

utánpótlásban”. 

Itt kell megemlítenem, hogy a válaszadók közül mindössze egy vállalat volt, aki a 

demográfiai változások hatását pozitívan értelmezte, és azt mondta, hogy „Az új generáció 

csak jót hozhat”. Erre a kérdésre még visszatérek a jövő dimenziójának elemzésekor. 

A következőkben megvizsgáltam, hogy azok a vállalatok, akik nem látnak potenciális 

veszélyt a demográfiai változásokban mégis milyen problémát prognosztizálnak az 

elkövetkezendő 5-10 év távlatában. A mai gazdasági helyzetben ez már stratégiai 

időtávnak tekinthető, és ahhoz, hogy a H1 hipotézisemet alá tudjam támasztani ezt kell 

megvizsgálni. 

A válaszokat megint csoportosítottam az alábbiak szerint: 

 Hat olyan vállalat volt, amely most úgy ítéli meg, hogy nincsenek hatással rá a 

demográfiai változások, és 5-10 éves távlatban sem számolnak ezzel. 

 Több vállalat jelölte meg problémaként a megfelelő tudással rendelkező utánpótlás 

megtalálásának nehézségét. 

 Főleg az alacsony átlagéletkorral rendelkező vállalatok látják problémaként a 

„beragadt munkavállalókat”, azaz azokat az idős (50-55 éves) munkavállalókat, 

akik nem fogják „bírni a tempót”. 

 Két vállalat esetében is felmerült, hogy a fiatalok a földrajzi elhelyezkedés miatt
36

 

valószínűleg „ugródeszkának” tekintik a vállalatot, és a szervezet nem lesz képes az 

elvándorlást ösztönző egyéb tényezőket ellensúlyozni, így nem csak az idős és 

tapasztalt, hanem a fiatal és képzett munkavállalók is egyszerre fogják elhagyni a 

vállalatot. 

A következőkben arra a kérdésre kerestem választ, hogy a vállalatok mire alapozzák az 

előbbiekben bemutatott válaszaikat a demográfiai változások hatásával kapcsolatban? 

Foglalkoznak-e egyáltalán a korösszetétellel, rendelkeznek-e bármilyen stratégiával a 

demográfia változások alapján előre jelezhető problémák megoldását illetően? 

Az eredmény a következőképpen alakult: 

Azoknál a vállatoknál, akik igennel válaszoltak arra, hogy a demográfiai változások 

hatással lesznek rájuk, mindenhol a vállalati humán stratégia részét képezi a munkavállalók 

                                                 

36
 Csongrád- és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vállalatokról van szó. 
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életkorának nyomon követése és figyelembe vétele a vállalat életében. Az ezzel összefüggő 

feladatokat minden esetben a humán osztály végzi. Ezek a vállalatok a korösszetételt is 

valamilyen módon nyomon követik, melynek leggyakoribb eszközei:  

 korfa, 

 adatbázisok alapján korszerkezet, korösszetétel elemzés. 

A demográfiai változások hatására nemleges választ adó vállalatok közül több mint a 

felénél senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, a maradék vállalatoknál a humán 

osztályhoz tartozik ez a feladat. Két vállalat kivételével sehol nem kezelik a stratégia 

részeként és sehol sincs eszköz a korszerkezet/korösszetétel elemzésére. 

Érdekességképpen megjegyzem, hogy az a két vállalat, ahol azt válaszolták, hogy a 

stratégiájuk részét képezi a demográfiai változások figyelemmel kísérése, egyik csupán az 

új munkaerő megszerzésének feladatairól beszélt, míg a másik kizárólag arról, hogy maga 

a HR osztály munkája a vállalati stratégia része. Meg kell jegyeznem továbbá azt is, hogy a 

vállalatok a demográfiai kérdésekkel összefüggésben sehol sem említették például a szülési 

korban lévő munkavállaló nők kérdéskörét, pedig ez a fiatal korszerkezetű vállalatoknál 

potenciális veszélyforrást jelenthet a tudásmenedzsment tekintetében. 

A kvantitatív kutatás alapján tehát csupán két tényező – az elöregedés és az utánpótlás 

hiánya – esetében mutatható ki szignifikáns különbség a vállalatnál dolgozók átlagéletkora 

és a tervezhető munkaerőmozgással való foglalkoztatás között. A többi kérdésben a 

foglalkoztatottak életkora alapvetően nem határozza meg, hogy foglalkozik-e az adott 

problémával a cég, vagy sem. A kvalitatív kutatás alapján elmondható, hogy a vállalatok 

többsége nincs felkészülve a vállalati korösszetétel és a demográfiai változások előre 

jelezhető hatásával, saját korösszetételüket nem kísérik figyelemmel, és nem foglalkoznak 

az ebből adódó problémákkal. Ugyanakkor azon vállalatok, amelyek bármiféle mérést 

végeznek vagy tudatosan figyelik a demográfiai változásokat érzékelik is az ebből adódó 

nehézségeket. Az ő számosságuk azonban sokkal alacsonyabb, így a kvantitatív és 

kvalitatív elemzések alapján a H1 hipotézist elfogadom. 

 

Az első hipotézisben az elemzések alapján tehát igazoltam, hogy a vállalatok stratégiája 

nem foglalkozik az alkalmazottak életkorának változásával előre jelezhető 

munkaerőmozgással, az abból adódó problémákkal, így feltételezem, hogy a vállalat 

vezetése a kulcsember tacit tudásának megőrzéséről sem gondoskodik. A múlt 

dimenziójában a második hipotézisem ezek alapján kimondja, hogy 
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Miután megállapítottam, hogy a vállalati humánpolitikai stratégiának nem eleme a tacit 

tudás tudatos kezelése (ld. H1 és a feltárás szakaszában), így ezen hipotézisben 

feltételezem, hogy a vállalat vezetőinek egyrészt nincs a kezében olyan ösztönző eszköz, 

amely támogatná a tacit tudásátadás motiválását, másrészt a távozó munkavállalónak sincs 

olyan belső kényszere, amely a tacit tudás megőrzésének előkészítését és rögzítését 

segítené. Így felmerült a kérdés, hogy kinek lenne a feladata, felelőssége a tacit tudás 

megőrzésének az előkészítése. A hipotézis alátámasztására azt vizsgálom, hogy a 

vállalatok stratégiai vezetői gondoskodnak-e a távozó kulcsemberek tacit tudásának 

megtartásáról. 

Kíváncsi voltam arra, hogy a vállalat eddig milyen eszközökkel tudta elérni, hogy a 

kilépő munkatárs implicit tudása a vállalatnál maradjon. Egy négyfokozatú skálán kellett 

jelölni, hogy az alábbi tudásátadást támogató eszközöket a vállalat milyen 

rendszerességgel használta: 

 Céges rotációs programok (Job-rotáció) 

 Az utód ugyanattól a vállalattól, ugyanarról az osztályról jön 

 Történetek mesélése (storytelling) 

 Videók 

 Interjúk 

 Mentori rendszer/coaching 

 Előadások 

 Szimulációk/szerepjátékok 

 Átadási jegyzőkönyv 

 Összehangolt átmenet a nyugdíjazási folyamatokban (Pl. egy területről egy időben 

egy ember) 

A válaszadók nagy többsége, azaz több mint 65%-a egyáltalán nem, vagy nagyon ritkán 

használta a Job-rotációt, a videó készítését, az interjú készítését, előadások szervezését. 

Több mint 80 százalékuk nem használja gyakran a szimulációkat, szerepjátékokat, mint 

tudásátadási eszközöket. Kisebb mértékben, de még mindig több mint a vállalatok 50%-a 

nem vagy csak ritkán használja a többi módszert. A vizsgálat során ezen eszközöket 

tekintem függő változóknak.  

H2 A vállalatok felső vezetése nem gondoskodik arról, hogy a távozó kulcsem-

ber tacit tudása megőrizhetővé váljon. 
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Annak felelősségét vizsgálva, hogy a tacit tudás átadásának stratégiai, vagy esetleg 

operatív szinten kell-e megtörténnie, illetve hogy a lebonyolítás személyi felelősét 

stratégiai vagy operatív szinten kell-e keresni megkérdeztem a válaszadókat, hogy kit 

tartanak a tudásmegosztás legfontosabb mozgatórugójának: 

 csoport/részlegvezető, 

 kilépő munkavállaló, a tudás birtokosa, 

 vállalatvezetés, 

 új munkatárs, 

 személyügyi vezető. 

A válaszadók dominánsan a vállalat- (65%) és a részlegvezetést (80%) jelölték. A többi 

szereplő felelősségét csak elszórtan említették, felelősségüket e téren csupán 20%-ban 

látják.
37

 

A válaszok alapján új mutatót hoztam létre; a stratégiai és az operatív szintek mutatóját. 

34 vállalat kizárólag a stratégiai szint felelősségét jelölte meg, 78 az operatív szintet és 136 

válaszadó mindkét szintet felelősnek tartja.  

A hipotézis vizsgálatára varianciaanalízist végeztem. A használt tudásátadási módszerek 

közötti különbséget kerestem a tudásátadás irányításának operatív, vagy stratégiai szintű 

megközelítésének függvényében. 

Első lépésben elvégeztem a Levene-tesztet, azaz a varianciaelemzéshez szükséges 

feltételek vizsgálatát. A teszt null hipotézise azt mondja ki, hogy a szórások nem egyenlők, 

ezért a varianciaanalízis nem folytatható le. Az utód ugyanarról az osztályról jön, a 

folyamatos és tervezett tudásátadás, az előadások esetén a szórások nem egyenlők, így a 

varianciaelemzés nem végezhető el. A többi tényező esetében a szórás homogenitás 

teljesül, mivel a szignifikanciaszint magasabb, mint 0,05.  

Tehát varianciaanalízis a következő tudásátadási eszközök esetében végezhető: 

 Céges rotációs programok (Job-rotáció) 

 Történetek mesélése (storytelling) 

 Videók 

 Interjúk 

 Mentori rendszer/coaching 

 Szimulációk/szerepjátékok 

 Átadási jegyzőkönyv 

                                                 

37
 A válaszadók több lehetőséget is megjelölhettek. 
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 Összehangolt átmenet a nyugdíjazási folyamatokban (Pl. egy területről egy 

időben egy ember) 

A varianciaanalízis eredménye alapján az átadási jegyzőkönyv esetében mutatható ki 

szignifikáns különbség a csoportok között, azaz ezt az eszközt csak azon vállalatok 

használják, akik az operatív szint felelősségének tartják a tudásmegosztás irányítását. Ez 

valószínűleg azzal magyarázható, hogy az egyes csoportokra jellemző dokumentációkat a 

közvetlen vezetőknek kell benyújtani. Az említett eszközök közül a jegyzőkönyv készítés a 

tudásátadás explicit eszköztárában található Ezek alapján feltételezem, hogy az implicit 

tudásmegosztást vagy mindkét szinten fontosnak tartják, vagy egyiken sem. Ez utóbbit 

inkább elképzelhetőnek tartom, mely állítást az eszközök használatára vonatkozó fenti 

vizsgálat is alátámaszt.  

Bár a többi tudásátadási eszköz tekintetében az elemzés alapján szignifikáns különbség 

ugyan nem mutatható ki, azonban az eredményeket tovább elemezve feltűnt, hogy egyes 

eszközök esetében azok, akik az operatív szintet jelölték meg a tudásátadás 

„mozgatórugójának”, általánosságban gyakrabban használják az adott eszközöket, mint 

akik a stratégiai szintet. 

A statisztikai számítások alapján a vállalatok jelentős többsége az implicit tudásátadási 

eszközöket egyáltalán nem használja a távozó kulcsember tacit tudásának megőrzésére. 

Úgy gondolom, hogy ha a vállalat felső vezetése gondoskodna a tacit tudás 

megosztásáról, akkor használna a tacit tudás megosztását segítő eszközöket is. Azon 

feltételezésem, hogy  ha a felső vezetés nem gondoskodik róla, akkor ezt a feladatot az 

operatív szintek látják el azért nem állja meg a helyét, mert azok a vállalatok akik az 

operatív szint felelőségének tartják a tacit tudás megosztásának menedzselését, mindössze 

a jegyzőkönyv készítést jelölik meg, mint használt tudásátadási eszközt, ez viszont 

egyértelműen az explicit tudás megosztását szolgálja.  

Mivel a vizsgálatok során a tudás átadására szolgáló eszközök használatának 

tekintetében nem mutatkozott jelentős különbség aszerint, hogy a tacit tudás átadás 

irányításának, illetve menedzselésének felelősségét a válaszadó HR vezetők, illetve 

vállalatvezetők kinek tulajdonítják, a tacit tudás megosztás kérdésének nincs felelőse, ezért 

azon hipotézisemet, hogy „A vállalatok felső vezetése nem gondoskodik arról, hogy a 

távozó kulcsember tacit tudása megőrizhetővé váljon” elfogadom.  

A múlt dimenziójában végzett elemzéseimet, és az elfogadott hipotéziseimet a TTMP 

modell múlt dimenziójára kivetítve megállapítottam, hogy a demográfiai változás hatása és 

a távozó kulcsember tacit tudásának elvesztése bár problémákkal jár, annak tudatos 
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nyomon követése és a tudás megőrzése mégsem képezi részét a szervezet humánpolitikai 

stratégiájának. A szervezeti jellemzőket, azaz a felkészülést és a motivációt a folyamatban 

résztvevő vezetők semmilyen szinten nem támogatják, ezért a tacit tudás azonosítása, 

előkészítése az átadásra és dokumentálása valószínűsíthetően nem rendszerezett, átgondolt 

és vállalati szinten nem menedzselt. 

Jelen 

A múlt után bemutatom azokat a hipotéziseket, amelyek a tacit tudás megosztás jelen 

dimenziójához, a tacit tudás tényleges átadásának idejéhez kapcsolódnak. A vállalatok több 

mint a fele a saját bevallásuk szerint folyamatosan biztosít lehetőséget a tudás átadására, 

nemcsak a kulcsember távozásának bejelentése és tényleges távozása közötti időben. 

Kíváncsi voltam arra, hogy melyek azok az eszközök – akár explicit, akár implicit tudás 

átadást támogató eszközök – melyekkel a vállalatok rendszeresen támogatják a tudás 

megosztását. Ehhez kapcsolódik a harmadik hipotézis.  

 

 

 

A hipotézis igazolásához figyelembe vettem, hogy a vállalatok saját bevallásuk szerint 

folyamatosan használnak-e a tudás menedzselésére szolgáló eszközöket, vagy csak 

esetenként kerül sor a tudás menedzselésére. Ezen válaszokat a hipotézis statisztikai 

vizsgálatakor független változónak vettem. A kapott válaszok alapján a vállalatok 65%-a 

rendszeresen, míg 35%-a csak esetenként használja a tudás menedzselését szolgáló 

eszközöket.  

A tudásmenedzsmenten belül a tudás megosztást támogató eszközöket két csoportra 

osztottam; az egyiket informális, a másikat formális eszközök csoportjának neveztem el. 

Az informális eszközök csoportjába olyan tudásátadást segítő eszközök kerültek, amelyek 

informális keretek között biztosítják a tudás megosztását, a másik – formális- csoport 

eszközeinél a vállalat formális keretet biztosít a tudásmegosztásnak. Az alábbi eszközök 

használatát vizsgáltam: 

Informális eszközök: 

 Kávésarok 

 Sportklub 

H3 A vállalatok, amelyek tudásmenedzsment eszközöket használnak, még ha 

ezen eszközök használata nem is tudatos – nagyobb valószínűséggel használják a 

tudásmegosztás valamilyen formáját, szem előtt tartva a tacit tudás megosztását is. 
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 Informális találkozások, beszélgetések 

 Társasági programok, vállalati kirándulások 

Formális eszközök:  

 Céges rotációs programok 

 Az utód ugyanarról az osztályról jön 

 Történetek mesélése 

 Videók 

 Interjúk 

 Mentori rendszer / coaching 

 Előadások 

 Szimulációk / szerepjátékok 

 Átadási jegyzőkönyv 

 Összehangolt átmenet a nyugdíjazási folyamatokba 

Az informális eszközöknél a válaszadónak igennel, vagy nemmel kellett jelölni, hogy 

biztosít-e lehetőséget a vállalatánál a különböző informális tudás átadási eszközök 

számára. Míg a formális eszközöknél egy négyfokozatú skálán kellett jelölnie, hogy 

milyen mértékben használja az adott eszközt a tudás megosztására az egyáltalán nem 

használtuk és a mindig használtuk szélső értékei között. 

Mivel a független változónak vett folyamatos tudás menedzselése nominális érték, az 

informális eszközök szintén nominális értékek, ugyanakkor a formális eszközök 

arányskálák, ezért ezen hipotézis igazolását két statisztikai módszerrel vizsgáltam. Az 

informális eszközök esetében kereszttábla elemzést végeztem, míg a formális eszközök 

esetében variancia-analízist. 

Elsőként a kereszttábla elemzés eredményeit mutatom be. A kereszttábla elemzés 

esetében az alábbi mutatókat vizsgáltam meg: 

 A Cramer V mutató, mely a kutatók szerint a legmegbízhatóbb mutató két 

nominális érték kapcsolatának vizsgálatára. 

 A Goodman és Kruskal tau mutató, mely azt mutatja meg, hogy a független változó 

milyen mértékben képes a függő változót előre jelezni (esetünkben tehát a 

folyamatos tudásmenedzsment, mint független, és az informális tudásátadási 

eszközök, mint függő tényezők szerepelnek). 

 A Pearson-féle Khi-négyzet mutató, amely vizsgálja, hogy vajon összefüggnek-e a 

változók. 

 A Valószínűségi aránymutató, mely hasonló az előzőhöz. 
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Az egyes mutatók értékei a következőképpen alakultak az egyes informális eszközök 

esetében: 

44. ÁBRA: A KERESZTTÁBLA ELEMZÉS MUTATÓI 

Szignifikanciák    

(két oldali) 
Kávésarok Sportklubok 

Informális 

találkozók, 

beszélgetések 

Társasági 

programok, 

céges 

kirándulások 

Pearson-féle Khi 

Négyzet 
0,007 0,633 0,494 0,007 

Valószínűségi 

arány 
0,002 0,543 0,491 0,007 

Cramer-féle V 0,003 0,633 0,494 0,007 

Goodman és 

Kruskal tau 
0,007 0,615 0,623 0 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A táblázatból tehát jól látható,hogy 5%-os szignifikanciaszinten való tesztelés mellett az 

informális tudás átadási eszközök közül kettő – a kávésarok és a társasági programok, 

céges kirándulások – esetében azt mondhatjuk, hogy van kapcsolat az eszköz és a 

folyamatos tudásmenedzsment feltételezése között. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy 

válaszadó azt jelölte, hogy vállalatánál a tudás menedzselése folyamatosan működik, akkor 

ezen vállalat esetében nagy valószínűséggel van lehetőség az informális tudás átadás 

kávésarokban való átadására, illetve ezen vállalatok nagyobb valószínűséggel szerveznek 

kötetlen társas programokat, céges kirándulásokat, mint azok, amelyek csak ritkán 

használnak tudásmenedzsment eszközöket. 

A formális eszközök esetében variancia analízist végeztem a hipotézis igazolására, 

hiszen a tudás átadására szolgáló eszközök használatát a válaszadók egy négyfokozatú 

skálán jelölték, így egy nominális és egy metrikus skálát hasonlítottam össze, melyet 

variancia elemzéssel lehet elvégezni.  

A variancia elemzés elvégzésének feltételét vizsgáló Levene-teszt alapján az elemzés a 

következő eszközökre végezhető el: 

 Az utód ugyanarról az osztályról jön, mint elődje 

 Storytelling, történetek mesélése 

 Videók készítése 

 Interjúk készítése 
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A négy formális eszköz közül a videók készítése esetében nincs szignifikáns kapcsolat a 

vizsgált változók között. A többi formális eszköz esetében azonban megállapítható, hogy 

azon vállalatok, melyek saját bevallásuk szerint folyamatosan gondoskodnak a tudás 

menedzseléséről, nagyobb valószínűséggel alkalmazzák a fenti három formális eszközt 

gyakori vagy állandó jelleggel. 

A kvantitatív kutatás alapján megállapítottam, hogy azok a vállalatok, amelyek 

tudatosan vagy sem
38

, de folyamatos jelleggel gondoskodnak a tudás menedzseléséről, 

nagyobb valószínűséggel használnak tudásátadási eszközöket is – legyen szó informális 

vagy formális eszközökről – . A kvalitatív kutatás segítségével kerestem arra választ, hogy 

ezen vállalatok speciálisan a tacit tudás átadását is támogatják-e.  

Ahogy a mélyinterjú alanyainak kiválasztásánál részletesen bemutattam, olyan 

vállalatok kerültek a mintába, amelyek saját bevallásuk szerint is fontosnak ítélik meg a 

tudásmenedzsmentet és már használnak tudásmenedzsment eszközöket, így a hipotézis 

első felének, azaz, hogy tudásmenedzsment eszközöket használnak, teljes mértékben 

megfelelnek. 

Az interjúban két külön kérdés vonatkozott arra, hogy milyen eszközökkel segítik a 

távozó munkatárs tudásának átadását/megőrzését. Egyrészt egy általános kérdés a 

tudásátadásra vonatkozóan, ahol a szaktudás és tapasztalat átadásának támogatására, 

valamint a know-how vesztés megakadályozására kérdeztem rá, majd kifejezetten a nem 

szakmai tudás átadására. Az általános kérdésre a válaszadók felsorolták mindazon 

eszközök széles skáláját, ami a tudásátadáshoz tartozik, és a vállalat használja. A teljesség 

igénye nélkül a következő eszközök kerültek a válaszok közé: 

„talent-menedzsment”, anyagok központi tárolása, helyettesítési rendszer, utánpótlás 

program, „kulcsember-projekt” tervezett személyzetfejlesztés, szabványok, 

folyamatleírások, adatbázisok, munkafolyamatok kötelező leírása és dokumentálása, 

párhuzamos munkavégzés, belső képzési rendszer működik, karrier menedzsment 

megbeszélés 

A nem szakmai tudás megosztására közel sem volt ilyen széles a spaletta. Összesen két 

vállalat válaszolta azt, hogy mentorprogram van erre a célra, egy válaszadó kilépő interjút 

                                                 

38
 A tudatosság kérdésére külön nem tértem ki, mivel a hipotézis bizonyítása szempontjából az a fontos, hogy 

azok a vállalatok, akik a folyamatos tudásátadást magukénak vallják inkább implicit vagy explicit tudás-

megosztási eszközöket használnak-e. 
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nevezett meg, egy vállalat pedig folyamatosan figyel a tapasztalati tudás megosztására, 

külön eszköze erre vonatkozóan nincs. Az összes többi, azaz 27 vállalat azt mondta, hogy 

semmilyen intézkedést nem használ a tacit tudás megőrzésére. 

A kvantitatív és a kvalitatív kutatás alapján a H3 hipotézist, mely szerint a vállalatok, 

amelyek tudásmenedzsment eszközöket használnak, még ha ezen eszközök használata nem 

is tudatos – nagyobb valószínűséggel használják a tudásmegosztás valamilyen formáját, 

szem előtt tartva a tacit tudás megosztását is, csak részben tudom elfogadni. A vállalatok, 

ha használnak tudásmenedzsment eszközöket nagyobb valószínűséggel tudásmegosztási 

eszközöket is használnak, azonban a tacit tudás megosztására nincs kialakult, használatban 

lévő intézkedéscsomagjuk, eszközrendszerük. 

 

A következőkben kíváncsi voltam, hogy ezen eszköztárral a tudás melyik részének 

átadását támogatják, ezért a következő H4 hipotézisem a következőképpen szól: 

 

 

A hipotézis vizsgálatának érdekében a szakirodalomban szereplő tudásátadási eszközök 

használatának gyakoriságát vizsgáltam. A vizsgálat módszerének a faktorelemzést 

választottam. A hipotézis vizsgálatához a kvantitatív kutatás alapján megállapított 

faktorokat a későbbiekben felhasználtam a kvalitatív elemzéssel történő alátámasztáshoz.  

A faktorelemzés adattömörítésre és az adatstruktúra feltárására szolgál, és a kiinduló 

változók számát úgynevezett faktorváltozókba vonja össze, amelyek közvetlenül nem 

figyelhetők meg.  

A faktorelemzés alkalmazása előtt meg kell vizsgálni, hogy az alábbi szükséges 

feltételek fennállnak-e: (Sajtos-Mitev, 2006, 248-249.p.) 

A faktorelemzésnek metrikus változókat kell feltételeznie, ugyanakkor a dummy 

változók (azaz 0 vagy 1 kimenettel rendelkező változók) használata is megengedett. 

A változók eloszlásával kapcsolatosan a normalitástól, homoszkedaszticitástól és a 

linearitástól való eltérés abból a szempontból fontos, hogy ezen feltételek megsértése 

csökkenti a változók közötti korrelációs együtthatók értékét. 

A változók közötti kapcsolat megléte, sőt a változók közötti multikollinearitás kívánatos 

feltétel, ugyanis a változók közötti kapcsolat nélkül nem lehetne hasonló változókat találni 

H4 A vállalatok leginkább az explicit tudás átadását támogató eszköztárból dol-

goznak, a tacit tudás megosztást segítő eszközök csak eseti jelleggel fordulnak elő. 
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és azokat egyetlen faktorba tömöríteni. Kívánatos, hogy minél több korreláció értéke 

legyen magasabb, mint 0,3. Fontos, hogy minél több korrelált változót találjunk az 

adatbázisban. 

A minta homogenitása szintén fontos, ugyanis a faktorelemzés feltételezi, hogy a közös 

variancia az egész minta esetében fennáll. 

Minél nagyobb a mintanagyság, annál megbízhatóbb faktorokat eredményez az 

elemzés. 

Először az eredeti változók azon csoportjait keressük, melyek egymással szorosabb 

korrelációban vannak, mint másokkal; ezeket a változókat tekintjük egy faktorhoz 

tartozónak. Ha sikerült ilyen csoportokat találnunk, a következő feladat a faktorok 

értelmezése, elnevezése. Végül a nagyszámú eredeti változót néhány faktorban 

összesíthetjük, és ezekkel, mint új változókkal dolgozhatunk tovább. 

A korábban (2.4. fejezetben) említetteknek megfelelően a vállalatok által használt tudás 

megosztására szolgáló eszközöket az alábbi három csoportba osztottam.   

 

Explicit tudás átadási eszközök:  

Adatbankok/ Dokumentációs menedzsment 

Szakértői rendszerek 

Közösségi hálózatok (Wiki, Facebook, Weblogs) 

Tudástérkép/Kompetenciatérkép 

Belső munkatársi kommunikációs hálózatok 

It/software (Internet, Intranet) 

 

Implicit tudás átadási eszközök: 

Tanulás a múltbeli történésekből, eseményekből (lessons learned) 

Vegyes csoportok 

Job-rotáció 

Mentori rendszer / Coaching 

Minőségi körök 

Mester-tanuló elv 

 

Explicit és implicit is egyben: 

Vállalati workshopok 

A legjobb gyakorlatok keresése (best practice) 
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Továbbképzési lehetőségek 

 

Első lépésben megvizsgáltam, hogy a változók alkalmasak-e a faktorelemzésre. 

Bartlett-teszt: azt teszteli, hogy a korrelációs mátrixnak a főátlón kívüli elemei csak 

véletlenül térnek-e el a nullától. Ebben az esetben a null hipotézist szeretnénk elutasítani, 

hiszen a faktoranalízis alapfeltétele, hogy korreláljanak egymással a változók. A vizsgálat 

alapján a null hipotézis elvethető, mivel a szignifikanciaszint kisebb 0,05-nél, azaz a 

Bartlett próba szerint a kiinduló változók alkalmasak a faktorelemzésre, mivel van 

közöttük korreláció. 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kritérium: az egyik legfontosabb mérőszám annak 

megítélésében, hogy a változók mennyire alkalmasak a faktorelemzésre. Mivel a KMO 

értéke 0,86, vagyis nagyobb 0,8-nál a változóink nagyon alkalmasak a 

faktoranalízisre.(SPSS) 

 

45. ÁBRA: KMO AND BARTLETT'S TEST 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,860 

Bartlett's Test 

of Sphericity 
Approx. Chi-Square 1229,819 

  Df 171 

  Sig. ,000 

 

Forrás: SPSS 

 

A két teszt alapján a változók alkalmasak a faktoranalízisre, ezért következő lépésben 

meg kell határoznom a faktorok számát. Ennek is két módszerét használtam. 

Varianciahányad módszer: a faktorok számának meghatározása a variancia kumulált 

százalékával, azaz annyi faktort hozunk létre, hogy elérjünk egy minimális összesített 

varianciaszintet. A mi esetünkben a 60% már elfogadható, melyet 4 faktor esetén érünk el. 

Scree-teszt: ez az úgynevezett könyökszabály, melyet a sajátértékek ábrázolásával 

vizsgálhatunk meg. A kapott faktorok meredeksége csökken, a 4. faktorig meredeken, 

majd ellaposodva, ezért azt mondhatjuk, hogy ez esetben is a 4-5 faktor tartható ideálisnak. 

Utolsó lépésben a faktorokat rotáltam hogy a faktorok tengelyeinek elforgatásával 
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egyszerűbb és értelmezhetőbb faktormegoldásokat kapjunk. A rotálást varimax 

módszerrel hajtottam végre: a faktorok által magyarázott varianciát maximalizálja és 

arányosabban elosztja azok között. Egy faktorba azok a tényezők tartoznak 120-as 

mintaelem szám mellett, melyek faktorsúlya nagyobb, mint 0,50. A rotálás 

eredményeképpen a következő csoportosítás jött létre, amelyben az egyes eszközök 

belekerültek a megfelelő faktorba. Megvizsgáltam, hogy milyen eszközökről van szó, 

aszerint, hogy ezek explicit vagy implicit tudás megosztást támogató eszközök és ez 

alapján neveztem el a faktorokat. 

Az egyes faktorokba tartozó elemek a következő képen alakultak: 

 

1. faktor: 

a minőségi körök 

a mentori rendszerek, coaching 

a vállalati workshopok 

a job-rotáció 

a mester-tanuló elv 

a vegyes csoportok 

 

Az első faktorba olyan tudásátadási eszközök tartoznak, amelyek implicit eszközök és 

melyeket a megkérdezett vállalatok kis mértékben használnak. A legkevésbé használt 

eszköz a job-rotáció 13%-ban, míg a legtöbbet használt eszköz a csoporton belül a mester-

tanuló elv és a vegyes csoportok 37-37 %-ban. Ezért ezt a faktort ritkán használt implicit 

eszközök csoportjának nevezhetjük el. 

 

2. faktor: 

a belső munkatársi kommunikációs hálózatok 

az IT, software (adatbank, internet, intranet) 

a továbbképzési lehetőségek 

 

A második faktorba olyan tudásátadási eszközök tartoznak, melyek explicit eszközök és 

amelyeket a vállalatok többsége gyakran használ.  

- A belső munkatársi kommunikációs hálózatokat 66% használja gyakran. 

- Az IT, software (internet, intranet) eszközöket 50% használja gyakran. 

- A továbbképzési lehetőségeket 63% használja gyakran. 
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Mint ahogy azt a dolgozat szakirodalmat összefoglaló részében részletesen bemutattam, 

a továbbképzés eszközt, a szakirodalmak többsége valóban explicit eszközként tekinti, én 

azonban implicit tudásátadási jelentőséget is látok benne, főként az átadó/oktató személyes 

jelenléte miatt. Ha az oktatást belső személy végzi, nem lehet  tacit tudás átadást 

„megúszni”. Beleviszi saját érzelmeit, történeteit (storytelling), tapasztalatait A 

faktoranalízis azonban a szakirodalomban leírtakat látszik alátámasztani. Ennek a 

faktornak a gyakran használt explicit eszközök nevet adtam. 

 

3. faktor: 

a legjobb gyakorlatok keresése 

a szakértői rendszerek kialakítása 

a csoportmunkában, azonos szakterületen 

a tanulás a múltbeli történésekből 

az adatbankok, dokumentációs menedzsment 

 

A harmadik faktorba olyan tudásátadási eszközök tartoznak, melyeket a vállalatok 

többsége gyakran használ. Ide vegyesen kerültek implicit és explicit eszközök. 

Ebben a csoportban a legkevésbé használt eszköz a szakértői rendszerek (a válaszadók 

53%-a használja rendszeresen). A leginkább használt eszköz, melyet a megkérdezettek 

78%-a használ rendszeresen a tanulás a múltbeli történésekből (lesson learned) eszköz. 

Ennek a faktornak a leggyakrabban használt vegyes eszközök elnevezést adtam. 

 

4. faktor: 

közösségi hálózatok 

tudás/kompetencia térkép megrajzolása 

 

A negyedik faktorba olyan explicit tudásátadást támogató eszközök tartoznak, melyeket 

a vállalatok többsége ritkán, vagy egyáltalán nem használ. A közösségi hálózatokat 

mindösszesen a vállalatok 29%-a használja, míg tudás/kompetencia térkép megrajzolásával 

a válaszadók 36%-a foglalkozik. Ezért ezt a faktort ritkán használt explicit eszközök 

csoportjának nevezhetjük el. 

 

Bár vannak olyan implicit eszközök, amelyeket a vállalatok gyakran használnak (3. 

faktor) az implicit eszközök többsége az első faktorban, azaz a nem használt implicit 
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eszközök csoportjában kapott helyet. Míg az explicit eszközöknél csupán kettő módszer 

került a kevésbé elterjedt eszközök csoportjába. 2 faktorban is kaptak helyet az explicit 

eszközök, mint gyakran használt eszközök (2.-3. faktor). 

A hipotézis nyomatékosabb alátámasztása érdekében a készített mélyinterjúk alapján 

megvizsgáltam, hogy ezen faktorok miképp jelennek meg a vállalati használatban. 

A H3 hipotézis igazolásánál bemutattam, hogy a vállalatok rendelkeznek-e 

tudásmegosztást támogató intézkedéscsomagokkal és eszközökkel, most pedig részletesen 

meg fogom vizsgálni, hogy pontosan milyen eszközökkel támogatják a szakmai és a nem 

szakmai tudás átadását és, hogy melyik oldal van jellmezően van túlsúlyban.  

A következő táblázatban összegyűjtöttem a mélyinterjúk során említett valamennyi 

eszközt:
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46. ÁBRA: A VÁLLALATOK ÁLTAL HASZNÁLT IMPLICIT ÉS EXPLICIT ESZKÖZÖK 

A vállalatok által használt implicit tudás 

megosztását segítő eszközök 

A vállalatok által használt explicit tudás 

megosztását segítő eszközök 

1.        „talentmanagement”(utánpótlásprogram), 
1.      dokumentálás, 

2.          juttatások, karriertervezés, 
2.      anyagok központi tárolása, 

3.          helyettesítési rendszer, 
3.         szabályok, 

4.          utánpótlásprogram, 
4.         folyamatleírások, 

5.          „kulcsember projekt”(képzés) 
5.         adatbázisok, 

6.          tervezett személyzetfejlesztés, 
6.         formanyomtatványok, 

7.          párhuzamos munkavégzés, 
7.        munkafolyamatok   

                dokumentáláa, 

8.          belső képzési rendszer, 
8         közös adatbázis, 

9.          kilépési interjú, 
9.         közös hálózat, 

10.      karriermanagement megbeszélés, 
10.     prezentáció, 

11.      mentorprogram, 
11.     tapasztalatok beépítése a belső   

                szabályzatokba, 

12.      „kihez forduljak link” 
12.     közös fájlszerviz, 

13.      továbbképzések, 
13.     átadás átvétel dokumentációja, 

14.      példamutatás, 
14.     körlevél, 

15.      „tehetség és elkötelezettség” program, tréningek 

15.     blog, 

16.     kézikönyvek, 

17.     intranet, 

 
18.     fogalmi útmutató, 

 
19.     napi, heti, havi jelentések, tárgyalási     

                emlékeztető, jegyzőkönyv, 

 
20.   belső internet hálózat segítségével  

              (adatbázisok), 

 
21.     előadások (közép- és felsőfokú ve 

               zetők részéről), 

 
22.     rövid tájékoztatók, 

 
23.     publikálás folyóiratokban,  

 
24.     valamint igazgatósági ülések révén, 

 
25.   tréningkönyvtár 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az eszközöket aszerint csoportosítottam, hogy azok implicit,.vagy tacit tudásmegosztást 

szolgálnak-e az előzőekben leírtak szerint. A táblázat ugyan nem mutatja, hogy a vállalatok 
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milyen gyakorisággal válaszolták ezeket az eszközöket, de az explicit eszközöket sokkal 

sűrűbben említették, azon belül is kiemelkedő volt az intranet (11 vállalat) és a 

jegyzőkönyv (13 vállalat) alkalmazási gyakorisága. 

A mélyinterjúban megkérdezett vezetők is tehát többségében az explicit tudás átadását 

szolgáló eszközöket említettek, sőt utaltak arra is, hogy egyéb dologra nincs is idejük. A 

tacit tudás átadását támogató eszközöknél nagyon jellemző, hogy nem tudatosan 

használják azokat, mert sokan felsoroltak implicit tudás megosztására szolgáló eszközöket 

arra a kérdésre, hogy milyen intézkedéscsomagokkal/eszközökkel segítik a tudás 

megosztását, a know-how vesztés megakadályozását, ugyanakkor ezen vállalatok több mint 

a fele arra a kérdésre, hogy milyen eszközökkel segítik a nem szakmai tudás átadását 

„semmilyen eszközzel” választ adta. 

A kvantitatív és a kvalitatív vizsgálat alapján a H4 hipotézist, mely szerint A vállalatok 

leginkább az explicit tudás átadását támogató eszköztárból dolgoznak, a tacit tudás 

megosztást segítő eszközök csak eseti jelleggel fordulnak elő elfogadom. 

 

Jövő 

A jövőre vonatkozó hipotéziseimet a kvalitatív kutatás segítségével kívánom 

alátámasztani. A jövőre vonatkozóan három feltételezésem van, mely szerint: 

  

 

 

Mindhárom hipotézis alátámasztásához az elméleti részben (2.4. fejezet) leírtakon túl, a 

következőkben röviden összefoglalom azt a két legfontosabb tényezőt, ami miatt a 

szervezeti memória kérdése a vállalat jövője szempontjából olyan fontos.  

 Egyrészt a szervezetek sokszor maguk sem tudják, hogy mit is tudnak, ezért újra 

meg újra fel kell találniuk ugyanazokat a megoldásokat, és újra meg újra el kell 

követniük ugyanazokat a hibákat, hogy előbbre jussanak.  

H5 A vállalatok szervezeti memória alatt csak az információtechnológiai eszkö-

zök használatát értik.  

H6 A tacit tudás megtartását a cég vezetése a távozó kulcsember visszafoglal-

koztatásában látja. 

H7 A vállalatok innovációs tevékenységük támogatására nem keverik tudatosan 

a „meglévő” és az újonnan hozott tacit tudást. 
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 Másrészt a szervezeti memória bővíthetősége és rugalmassága meghatározza, hogy 

az új szervezeti tudás rögzülhet-e a szervezetben, ugyanis minden új tudás a 

szervezeti memóriában őrzött korábbi tudás feltételrendszerében válik 

használhatóvá.  

A szervezeti memória azonosításának területei: 

 Egyének 

 Szervezeti kultúra 

 Transzformációs folyamatok 

 Szervezeti struktúrák és rendszerek 

 Szervezeti dokumentációs rendszerek és tudásbázisok (Bakacsi,1999)  

Az alábbi felsorolásból is láthatjuk, hogy a szervezeti memória egy részét képezi csupán 

a dokumentációs rendszer.  

A H5 hipotézis vizsgálatát úgy végeztem, hogy első lépésben megkérdeztem a 

válaszadókat, mit értenek szervezeti memória alatt, majd elmondtam nekik, hogy a kutatás 

mit ért a szervezeti memória fogalma alatt. Ezután megkérdeztem, hogy milyen 

intézkedésekkel segítik elő, hogy a távozó munkatárs a szervezeti memória részévé váljon. 

Az első kérdésre adott válaszok alapján a szervezeteket három nagy csoportba tudtam 

osztani. 

47. ÁBRA: SZERVEZETI MEMÓRIA 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Ahogy a 48. számú ábra is mutatja, összesen hat vállalat van, aki nem úgy gondol a 

szervezeti memóriára, mint a szervezet adatainak megőrzőjére, tárolójára.  

Azt hogy nyolc vállalat, aki számára egyébként fontos a tudásmenedzsment, meglepő 

módon semmit nem kapcsol a szervezeti memória fogalmához. Ezt relatív soknak tartom.  

Tizenhat vállalat a szervezeti memória értelmezéseként pedig egyértelműen 

infokommunikációs, IT eszközöket, adatbankokat és standardizált dokumentációs 

folyamatokat nevezett meg.  

Miután a válaszadókkal tisztáztam, hogy mit értünk szervezeti memória alatt 

(2.4.fejezet), kíváncsi voltam, hogy változik-e az az eszköztár, amellyel a távozó 

munkatárs tudását a szervezeti memória részévé kívánják tenni. A fogalom „tisztázása” 

után az előbb feltett kérdésre az a nyolc vállalat is válaszolt, akik számára semmit nem 

jelentett a szervezeti memória fogalma. 

Amennyiben a „milyen intézkedésekkel segítik azt, hogy a távozó munkatárs tudása a 

szervezeti memória részévé váljon” kérdésre is inkább explicit tudás megosztási 

eszközöket, intézkedéseket sorolnak, akkor feltételezem, hogy leírható adathalmaz 

tárolását tekintik továbbra is a szervezeti memóriának. 

Összesen egy vállalat volt, aki ezek után azt válaszolta, hogy semmilyen módon nem 

biztosítja a távozó tudásának megőrzését. 

Elsőként a harmadik kategóriába tartozó hat vállalatot elemeztem, akikkel többé-

kevésbé megegyező fogalmunk volt a szervezeti memóriáról. 

Ezen vállalatok közül csupán 3 olyan választ kaptam, amelyben a válaszadók nem a 

tudás dokumentálását és annak valamilyen formában történő hozzáférésének a lehetőségét 

említették. A többi vállalat abban megegyezett, hogy írásos dokumentumok formájában 

tudja biztosítani a szervezeti memória részére a távozó tudását, a különbség csak abban 

volt, hogy ezután az utód milyen módon férhet hozzá. 

A három vállalat, akik ettől eltérő válaszokat adtak, a következőkben jelölték meg a 

tudás szervezeti memóriában történő tárolására vonatkozó intézkedéseket: 

 Egy vállalat nem a tudást, hanem magát a munkavállalót akarja megtartani a 

szervezeti memória számára: 

„Ahogy már említettem, az elsődleges cél az, hogy a munkavállaló ne menjen el 

a cégtől. Ennek érdekében különböző plusz juttatásokat és karriertervezést, 

karriertámogatást tudunk felajánlani. Ha nem tudjuk a cégnél tartani, akkor 1-2 
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hónapos párhuzamos munkavégzés mellett a tudás nagy részét át lehet adni az 

utódnak” 

 A következő vállalat az oktatást jelölte meg erre a célra: 

„A távozó munkatárs által alkalmazott/kidolgozott, jól bevált munkafolyamatok 

átadásra kerülnek akár oktatás formájában, vagy személyes elbeszélgetés útján.” 

 A harmadik vállalat pedig két szintén nagyon fontos tényezőt említett a motivációt 

és az utód helyes kiválasztását: 

Motivációt a tudás átadására: Egyrészt megfelelő munkahelyi légkör 

biztosításával, hogy a távozó részéről meg legyen a hajlandóság a tudás átadására. 

Utánpótlás biztosítás: Másrészt pedig biztosítani kell azt a személyt is, aki ezt 

„átveszi,”, aki erre kompetenciáiban is alkalmas. 

Megvizsgáltam azt is, hogy azok a vállalatok, aki nem voltak tisztában a szervezeti 

memória fogalmával, vajon milyen eszközöket használnak. Két vállalat említett olyan 

intézkedést, amely a tacit tudás megosztást szolgálja, így a szervezeti memória funkcióját 

nem adatbankként értelmezve. 

„Előadások tartása az azonos területen dolgozóknak, tevékenységek átadása az 

utódnak” 

„A felépített partneri kapcsolatok átadása-bemutatással” 

A bemutatott elemzések alátámasztják, hogy A vállalatok szervezeti memória alatt 

főként az információtechnológiai eszközök használatát értik, így a H5 hipotézist 

elfogadom. 

 

A következő, H6 hipotézisben azt vizsgálom, hogy a vállalatok - ha egyáltalán 

valamilyen módon - milyen eszközzel kívánják elérhetővé tenni a távozó kulcsember azon 

tudását, amire a dokumentált dolgokon túl szüksége van a szervezetnek. Az előzőekben 

megvizsgáltam, elemeztem és bemutattam azokat az eszközöket, amelyek ezt segíthetnék, 

de a szakirodalom és a vállalatoknál elvégzett megfigyelések alapján megfogalmaztam a 

H6 hipotézist, amely kimondja, hogy a tacit tudás megtartását a cég vezetése a távozó 

kulcsember visszafoglalkoztatásában látja. 

A hipotézis igazolásához a mélyinterjúban megkérdeztem a vállalatok vezetőit, hogy 
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szívesen foglalkoztatják-e vissza a kulcsembereiket, különös hangsúlyt fektetve késöbb a 

kvalitatív kutatásban arra, hogy miért ez az „eszköz” élvez előnyt a többi módszerrel 

szemben. A válaszok megoszlása a következő volt: 

Ahogy az alábbi ábra is mutatja 14 vállalat esetében válaszolták azt, hogy 

visszafoglalkoztatják a nyugdíjba vonuló kulcsembereket, míg 16 vállalat esetében a válasz 

nemleges volt.  

48. ÁBRA: A NYUGDÍJBA VONULÓ VISSZAFOGLALKOZTATÁSA 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Következő lépésben a visszafoglalkoztatás hátterében álló okokat kerestem. Négy 

lehetőséget adtam a válaszadóknak az okok megnevezésére: 

Nincs utód 

Kell a szakmai tudása 

Kell az egyéb tudása (pl.: kapcsolatok) 

Más (pl.: gazdasági okból) 

A válaszoknál nem csak az igennel válaszoló szervezetek érveit vettem figyelembe. A 

nemmel válaszolók is érdekesen magyarázták a döntésüket. A következő táblázatban 

aszerint csoportosítottam a legjellemzőbb, vagy legérdekesebb válaszokat, hogy a vállalat 

támogatja-e a visszafoglalkoztatást vagy sem. 
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49. ÁBRA: A NYUGDÍJASOK VISSZAFOGLALKOZTATÁSÁT TÁMOGATÓK / NEM 

TÁMOGATÓK INDÍTÉKAI 

A nyugdíjasok visszafoglalkoztatását 

támogatók indítékai 

A nyugdíjasok 

visszafoglalkoztatását nem támogatók 

indítékai 

„Nincs utód: nem „Nyugdíjas korú munkavállaló nem bírja 

ezt a tempót” 
Kell a szakmai tudása: igen 

Kell az egyéb tudása (pl.: kapcsolatok): igen 

Más (pl.: gazdasági okból): tud rugalmas lenni.” 

„Mert kell a tudása, de ritkán alkalmazzák, csak 

nagyon speciális esetekben. Van a cégnél 

támogatott rendelkezési állomány. Az 

állományból való visszahívás jellemző.” 

„Eddig nem volt releváns. Amennyiben 

erre sor kerül, akkor azt a szakmai tudás 

ill. a kapcsolatok felhasználása miatt 

tartom lehetségesnek.” 

 

 

 

„Olyan tudása és munkarutinja van, ami 

pótolhatatlan, illetve a költségcsökkentés és az 

időráfordítás miatt is (betanítási idő)” 

„Igen, sok esetben szükségünk van a 

nyugdíjba vonult kollégáinkra a nagy 

tapasztalatuk és a szakmai tudásuk miatt” 

„Nem jellemző. 

„A vezetőség előnyösebbnek tartja új, 

szakmailag jól felkészített munkatárs 

alkalmazását. Ezzel elkerülve a vállalat 

alkalmazotti összetételének elöregedését, 

illetve elősegítve az új inspirációk felé 

történő „nyitást” a berögzült (esetlegesen 

elavult) folyamatok kiküszöbölését.” 

 
„Igen, jellemző. Pl.: tanácsadóként, szakmai 

rendezvényeken előadóként, vagy fizikai és 

szellemi munkakörökben is (portás, gépszerelő, 

TB ügyintéző). 

 

Okai: nincs szükség oktatásra, kell a szakmai 

tudásuk, kiépített kapcsolataik, helyismeretük.” 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az alábbi összefoglaló táblázat is megerősít abban, hogy a munkáltatók a nyugdíjasok 

visszafoglalkoztatását valóban a tudásuk, kapcsolataik és tapasztalatuk miatt tartják 

fontosnak. Azt hogy egyéb körülményeket - itt főleg a gazdasági előnyök említésére 

gondolok - nem neveztek meg, meglepett, de ennek vizsgálata nem feladata a 

disszertációnak.  
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A H6 hipotézis elfogadásához, mely szerint a tacit tudás megtartását a cég vezetése a 

távozó kulcsember visszafoglalkoztatásában látja, a mélyinterjús kutatásból csupán a 

tendenciát tudom igazolni, ami azt mutatja, hogy a visszafoglalkoztatás a tudás megtartás 

miatt játszik fontos szerepet a vállalatok életében. Ezt leginkább azzal tudom 

alátámasztani, hogy azon vállalatok között, akik nem foglalkoztatnak vissza az indoklásban 

megjelent, hogy ha visszafoglalkoztatna, annak az lenne az oka, hogy szüksége van a 

távozó tudására. Ugyan az interjú alapján a vállalatok aránya 14:16 a nemleges válaszok 

javára, ám a feltárás részben bemutatott vállalati megfigyelések alapján alátámasztható, 

hogy 10 vállalatból 8 él, vagy élne a visszafoglalkoztatás lehetőségével, amennyiben 

módja van/lenne rá. A kvalitatív kutatások alapján a H6 hipotézist azzal a kiegészítéssel 

fogadom el, hogy a cég vezetése a visszafoglalkoztatásban látná a tacit tudás 

megőrzésének lehetőségét, ám ezzel a lehetőséggel nem mindig tud élni. Ezen hipotézis 

igazolásának alátámasztására az első esettanulmányban még visszatérek, ahol azt is 

bemutatom, hogy a visszafoglalkoztatásra alapozva, hogy kerülhet veszélybe egy 

szervezett tacit tudásának jelentős része. 

A szervezeti memória mellett a szervezeti felejtés fogalmát sem hagyhatom figyelmen 

kívül a téma feldolgozása során. A változó üzleti környezethez és a mindenkori 

feltételekhez való alkalmazkodás, alkalmazkodni tudás olyan folyamatokat is magában 

foglal, amelynek során képesek vagyunk elfelejteni (unlearn) korábban sikert hozó 

ismereteinket, ha azok jelenleg már nem célravezetők. Amelyik cég az új tudás elsajátítása 

mellett arra is képes, hogy egyúttal a régi, elavult, ismereteit elfelejtse, nagyobb eséllyel 

indul a túlélésért folytatott harcba. (Lyles, 1988, Hedberg, 1981, Starbuck, 1983) 

A szervezeti felejtést összekötve a szervezeti tanulással az explicit és a implicit tudásra 

kivetítve a következőket állapítottam meg: 

50. ÁBRA: AZ EXPLICIT ÉS TACIT TUDÁS TANULÁS ÉS FELEJTÉS MÁTRIX 

   TANULÁS  FELEJTÉS 

EXPLICIT TUDÁS könnyű nehéz 

TACIT TUDÁS nehéz könnyű 

Forrás: Saját szerkesztés (Szabó, Kocsis 2003) alapján 

 

Mindezeken kívül a H6 hipotézis igazolásánál bemutatott, nem egyedül álló vezetői 



 154 

vélemény is alátámasztja a H7 hipotézis fontosságát és vizsgálatának szükségességét. 

A tacit tudás megőrzésének érdekében történő visszafoglalkoztatást nem támogató 

vezető szavait idézem: 

„A vezetőség előnyösebbnek tartja új, szakmailag jól felkészített munkatárs 

alkalmazását. Ezzel elkerülve a vállalat alkalmazotti összetételének elöregedését, illetve 

elősegítve az új inspirációk felé történő „nyitást”, a berögzült (esetlegesen elavult) 

folyamatok kiküszöbölését.”  

A szervezetek célja a versenyképességük megőrzése és ennek az egyik záloga a 

fenntarthatóság és az innováció. Felmerült bennem a kérdés, hogy a tanulást és a felejtést 

lehet, szabad-e külön kérdésként kezelni. A szakirodalom és az előzetes tapasztalataim 

alapján a disszertáció záró, H7 hipotézise, hogy a vállalatok innovációs tevékenységük 

támogatására nem keverik tudatosan a „meglévő” és az újonnan hozott szakmai és nem 

szakmai tudást. Ennek a hipotézisnek az alátámasztásával vagy elvetésével eljutunk a 

TTMP modell „csúcsára”, azon belül is a tudásfelhasználás és fejlesztés építőköveinek 

„magasságába”. 

A feltárás szakaszában az új munkavállaló új ötletire vonatkozó elemzésemet azzal a 

gondolattal zártam, hogy „Természetes, hogy egy új munkatársat be kell tanítani, hisz nem 

ismerhet minden folyamatot, ami a vállalatnál van, erre időt kell fordítani, de talán ebben 

van az új ember értéke.” Miben is van ez az érték? - vetődik fel a kérdés. 

Az új munkavállaló fel tudja fedezni azokat a pontokat, ahol nem túl hatékony a vállalat 

működése, felismerheti az optimalizációs lehetőségeket, „nincs rossz beidegződésük, 

változást hozhatnak a vállalat életébe” - mondta az egyik vállalat humánpolitikai vezetője. 

Ha az iskolapadból kerül az adott szervezethez a munkavállaló, akkor jó eséllyel ismeri 

a legújabb technológiákat, technikákat, eljárásokat és modelleket.  

Ha már tapasztalt munkavállalóról van szó, a megszerzett tudását új környezetben 

kamatoztathatja, és további tapasztalatokra tehet szert. Ezen új nézeteket, látásmódokat 

ötvözve a vállalat könnyebben érhet el sikereket, hisz a régi és az új/friss tudás ötvözéséből 

innovatív gondolatok keletkezhetnek.  

A már ott dolgozók friss ötleteket, más szemléletmódot kaphatnak, az újonnan érkezők 

kreativitásukkal új lendületet adhatnak a vállalatnál dolgozóknak. A szervezeteknek 

érdemes ezeket a szinergiákat kihasználniuk. 

A mélyinterjús megkérdezés segítségével először azt vizsgáltam, hogy hogyan kerül be 



 155 

az új munkavállaló és velük együtt természetesen az új tudás a szervezetbe. Fontos 

továbbá, hogy hogyan és ki számára válik láthatóvá, használhatóvá, elérhetővé ez az „új 

tudás”. Az interjúkban először megkérdeztem, hogy hogyan zajlik a kiválasztás, ha 

kulcspozícióba keresnek munkaerőt, majd megnéztem, hogy a kiválasztás során milyen 

eszközökkel mérik az új munkavállaló szakmai és nem szakmai tudását. Ahhoz, hogy 

megvizsgálhassam, hogy miként használják ezt az új tudást, három kérdést fogalmaztam 

meg.  

Elsőként, hogy rögzítik-e valamilyen módon ezeket a mért kompetenciákat, másodszor, 

hogy ha igen akkor milyen módon és végezetül, hogy miként használják fel azt a 

későbbiekben?  

Ennek a kérdéscsoportnak az elemzésével azt vizsgálom, hogy az új tudást hogyan 

teszik a szervezet számára elérhetővé. Végül pedig megvizsgálom, hogy az előzőekben 

már elemzett - a vállalatok életében a távozáskor olyan fontos - „dokumentált tudás” mikor 

kerül újra felhasználásra.  

A vállalati tevékenységek komplexitása a munkaerőmozgást is érintő jelenség. A 

folyamatokra nem lehet egymástól elkülönítve - azok dinamikáját figyelmen kívül hagyva- 

tekinteni. Az a folyamat, amely a tacit tudástranszfer rendszerelvű komplex rendszerének 

kiinduló - és akár végpontja is lehet, az a kiválasztás folyamata. 

Kiválasztás 

A kulcsember kiválasztásánál adott válaszokat jól elkülöníthető csoportokra tudtam 

osztani. 

- Nagyon jellemző volt a kulcsemberek esetében, hogy a kiválasztást megpróbálják 

belülről „megoldani” - ez már eleve predesztinálja azt, hogy nem kerül új tudás a 

szervezetbe. Az, hogy egy kulcsembernek esetlegesen olyan tudása kerül ezzel felszinre, 

amit eddig a vállalat nem használt a tudásmegosztás egy másik aspektusára hívja fel a 

figyelmet. 

- A vállaltok másik csoportja külső segítséget vesz igénybe: fejvadász, személyzeti 

tanácsadók vagy a legkülönbözőbb fórumokon feladott hirdetés alapján keres utánpótlást. 

Csupán két vállalat volt, aki azt mondta, hogy a kiválasztáshoz a fejvadász cégek 

rendelkezésére bocsájt egy úgynevezett követelményprofilt, amely alapján azok elvégzik a 

kiválasztást. 

- Nem ritka azonban még az ezer fő feletti munkavállalóval rendelkező vállalat esetén 

sem, hogy a kiválasztás alapja a személyes ismertség. 

- Van olyan vállalat is, ahol ezen eszközök mindegyikét használják: 
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„Adott szervezeti egységtől indul az igény, definiálják az elvárásokat, ezek alapján indul 

meg a keresés cégen belül, ill. kívül. Miután beérkezik az önéletrajz, előszűrik, majd 

telefonos interjút készítenek a jelentkezővel. Ha megfelelt, jöhet a személyes interjú, amin a 

szakmai vezető és HR-es kolléga van jelen. Assessment Centert-re (AC) behívás, pozíciótól 

függően 4-6 fő van bent, mérik a leendő munkavállaló kompetenciáit, mint pl.: logika, 

prezentációs készség, döntési reakció stb.” 

Milyen eszközökkel mérik az új munkatárs szakmai felkészültségét 

A vállalatokat két csoportba tudtam osztani. Ez első csoportba a szervezetek által felsorolt 

eszközöket gyűjtöttem. Van, amelyik vállalat csak egyet, van, aki többet, de csak ezen 

eszközök közül: 

„Szakmai tesztet írnak a felvételizők, referencia kérés, ha lehetséges, telefonos interjú, 

félnapos próbamunka végzés, személyiség tesztek, intelligencia teszt, a beküldött 

pályázatokban foglaltak alapján, a szakmai interjúk, gyakorlati tesztek (konstrukciós 

feladatok). Több körös interjúztatás során figyelik meg a jelentkezőt, szakmai végzettség, 

kompetenciamérő tesztek” – felsorolásból is látszik, hogy az eszközök tekintetében milyen 

kavarodás, káosz van a vállalatoknál. A felsorolt eszközök közül csupán a következők 

alkalmasak arra, hogy a szakmai felkészültséget felmérjék: 

„szakmai teszt, félnapos próbamunka végzés, szakmai interjúk, gyakorlati tesztek, 

(konstrukciós feladatok)”. 

Szándékosan használok felmérést és nem mérést, ugyanis ezen eszközök köre is tovább 

szűkíthető, ha konkrétan a mérésre szűkítem le. Arra hogy valóban mérik-e a szakmai 

tudást, vagy csak a rutin része az alábbiakban felsorolt eszközök alkalmazása a 

későbbiekben visszatérek. 

Ugyanezt a kérdést feltettem a nem szakmai felkészültségre vonatkozóan is. 

Milyen eszközökkel mérik az új munkatárs nem szakmai vagy személyes 

kompetenciáját 

A nem szakmai kompetenciák mérésénél még szűkebb volt a mérésre használt eszközök 

választéka. Jellemzően azt válaszolták a cégek, hogy se idejük, se lehetőségük ennek a 

mérésére (13 vállalat). A legnagyobb létszámmal rendelkező vállalatok az AC (Assesment 

Center) alkalmával mérik ezeket a kompetenciákat. A harminc vállalat közül csupán egy 

olyan volt, akinek valóban kidolgozott eszközei voltak erre. Ők pontosan meg is tudták 

nevezni, hogy milyen területen, milyen kompetenciákra van szükségük (van vállalati 

kompetencia térképük). Az ő szakmai kompetencia felmérésük a következő eszközöket 
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tartalmazza: 

„Képek közül választás és a képről beszélni. Szituációs feladatok. Direkt kérdések, 

példákkal alátámasztva. Pl.: hogyan reagálna ha… , Strukturált viselkedés technikai 

kérdések” 

Bemutatom azokat az „eszközöket” (ha lehet így nevezni), amit az AC-n kívül mondtak 

a válaszadók. Itt meg kell említenem, hogy ezek az eszközök csak egy-egy említést kaptak. 

„az önéletrajzokból és a motivációs levelekből sok információ leszűrhető, főként az 

interjúk során gyűjtött személyes, szubjektív tapasztalatokra támaszkodunk. A személyes 

elbeszélgetés alapján mérjük” - véleményem szerint a szubjektív tapasztalatok nem 

mérhetőek! 

Arra nem igazán kaptam választ, amire igazán kíváncsi voltam, azaz, hogy hogyan 

mérik a vállalatok a bejövő szakmai és szakmához nem köthető tudást. Ehelyett csupán 

eszközöket tudtam gyűjteni a toborzás és kiválasztás általános eszköztárából. Ez azt engedi 

feltételezni számomra, hogy ezt a tudást és ezeket a képességeket valójában a legtöbb 

vállalatnál sehogy nem mérik, vagy ha mérik is a beléptetésen túl nem tulajdonítanak neki 

nagyobb szerepet. 

A kutatás szempontjából azért különösen fontosak a következő kérdések, mert azokból 

látszik, hogy a vállalati tudás rögzítésre kerül-e. Ha igen, van-e különbség a szakmai és a 

nem szakmai tudás rögzítése között. Ami azonban ennél is érdekesebb számomra, hogy 

ezek a rögzített dokumentációk előkerülnek-e, használják-e őket a vállalatok. Ha a „SECI” 

modell logikáját követem, kimondhatom, hogy ha a könnyen kodifikálható explicit tudást 

rögzítik, akkor azt a szükséges esetben „előveszik”, felhasználják. Ezért cél, hogy a tacit 

tudást is kodifikálhatóvá tegyük. Ha ezt megvalósítjuk, akkor az explikált tacit tudásunk 

hozzáférhetővé válik. Felmerült bennem a kérdés, hogy vajon ha hozzáférhető a tudás, 

akkor ahhoz hozzá is nyúlnak-e, vagy az adatbankok papír vagy hardware temetőiben 

merül feledésbe. A következő kérdések elemzése alapján próbálok választ találni a 

felmerült kérdéseimre. Ha az új munkavállaló mért kompetenciái és a távozó munkatárs 

rögzített kompetenciái (már ha van ilyen) találkoznak, akkor az új és a régi munkavállaló 

tudását a vállalat az innováció és a fenntarthatóság reményében képes együttesen 

felhasználni? 

Rögzítik a mért szakmai és nem szakmai kompetenciákat? Hogyan? Mikor 

használják fel ismét? 
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A vállalatok többsége (14 vállalat) azt mondta, hogy nem rögzíti és így nem is használja. 

Van olyan vállalat, amely a mért kompetenciák között különbséget tesz, de a 

felhasználásáról nem tesz említést: 

„Írásban mérjük a szakmai kompetenciát. (mikor ennek eszközét kérdeztem szakmai 

tesztet és prezentációt említett) A nem szakmai kompetencia pedig az éves Karrier 

megbeszélésen kerül rögzítésre” 

Egy rosszul értelmezett tudásmenedzsment rendszerből is kaptam ízelítőt: 

„Igen, rögzítik. A TM részét képzi a kompetencia. Célorientált rendszer. A dolgozó kitűz 

magának 4 célt, amit el szeretne érni, a vezető meghatároz 4 kompetenciát. Online 

rendszer, a szellemi dolgozók részére. Az adott évben értékelik, de újra felhasználják, mert 

összehasonlítják az előző évekkel. mérik a fejlődést, illetve, hogy miben jó.” 

Több szervezetnél kaptam az alábbi választ: 

„Külön nem kerülnek rögzítésre. Az interjúk során a szubjektív értékelés és személyes 

tapasztalat, benyomás az, ami meghatározó.” 

Egy másik jellemző válasz volt: 

„1-2 évente végzi el a cég az előbb említett kompetenciatesztek felülvizsgálatát. Ezeket 

az eredményeket például a kinevezések, vagy elbocsátások kapcsán is figyelembe vesszük” 

Megállapítottam, hogy a „felhasználás” alatt a cégek maximum az éves értékeléskor 

előkerülő dokumentumokat értik, amely alapján az elmúlt év elvárásit láthatóvá lehet tenni.  

 

Volt olyan vállalat, amely azt mondta, hogy „Nem rögzítik hosszú távon, csak az 

aktuális döntés során veszik figyelembe”- arra a kérdésemre, hogy miért azt mondták, hogy 

sem ember, sem idő, sem szükség nincs rá. Ez a vállalat egyébként azt mondta, hogy nem 

mérik a bejövő tudást, csak a szubjektív benyomásokra alapoznak. 

Szintén jellemző válasz volt, hogy a kiválasztáshoz használják fel: 

„Táblázatos formában rögzítjük és a tényleges döntéshozatalkor használjuk fel, amikor 

több jelöltből egy-két felvehető személyt kell kiválasztani a kevés betöltendő álláshelyre.” 

Szintén több helyen említették és ugyanide tartozik: 
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„A kompetencia rögzítése esetünkben az önéletrajzok megőrzésére korlátozódik.” 

Az előbb felsorolt példák jól mutatják, hogy a vállalatoknál szinte semmilyen módon 

nem valósul meg a szakmai és nem szakmai tudás rögzítése, tudatos kezelése és 

felhasználása. 

Röviden kitekintek arra, hogy mi történik a távozó munkatárs dokumentált tudásával 

(már ha volt/van ilyen). 

Mi történik a távozáskor rögzített a dokumentumokkal? Előkerülnek újra? Ha igen 

mikor? 

Egyértelműen azt kell mondanom, hogy a vállalatok egyáltalán nem használják fel azokat a 

dokumentumokat, amik a távozáskor készültek, még azok a vállalatok sem, ahol például 

kilépő interjút is készítenek. Ha újra előkerülnek, az esetek 90%-ban hatósági, vagy egyéb 

ellenőrzések miatt. 

A következő válasz véleményem szerint jól magába foglalja azt, hogy mennyire 

nincsenek a vállalatok felkészülve a tudásmenedzsmentre- még akkor sem, ha azt állítják 

magukról, hogy fontos számukra a tudásmenedzsment: 

„Nem igazán kerülnek elő újra. Törekednek a papírmentes irodára.” 

Összegezve az elemzést a H7 hipotézis alátámasztására, megvizsgáltam, hogy a régi és 

az új tudást a vállalatok tudatosan keverik-e azzal a céllal, hogy a szervezeti tudásuk 

növekedjen és így a vállalati fenntarthatóság figyelembe vételével az innovációs 

törekvéseik teret nyerjenek. Az elemzés alapján megállapítom, hogy a vállalatok a bejövő 

nem szakmai tudást szinte egyáltalán nem, a szakmai tudást csak nagyon elvétve mérik és 

szinte semelyik vállalat nem használja fel azt, hogy tudomása van/lehetne a munkavállaló 

szakmai és főként nem szakmai kompetenciájáról. Másik oldalról a távozó munkatárs 

„otthagyott” tudásával nincsenek is tisztában, ezeket szintén nem kísérik figyelemmel. 

Mint oly sokszor, most is bebizonyosodott, hogy a dokumentált tudás, szinte soha és sehol 

nem kerül újra elő. Mindezek alapján a H7 hipotézist, mely szerint a vállalatok innovációs 

tevékenységük támogatására nem keverik tudatosan a „meglévő” és az újonnan hozott 

szakmai és nem szakmai tudást a kvalitatív kutatás igazolta, így azt elfogadom.  

 

Ahogy a módszertannal foglalkozó résznél rávilágítottam a menedzsment területén folyó 

kutatások módszertanának a klasszikus közgazdaságtantól eltérő mivoltára, lehatároltam a 

menedzsment kutatások legfontosabb célját, mely szerint a kutatások célja a valószerűség, 
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külső érvényesség vizsgálata azért, hogy a valós jelenségeket megmagyarázza, leírja, és 

ezek alapján tanácsadás funkciót is ellásson.  

Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a dolgozatom hitelességét vesztené, ha nem 

tartalmazna gyakorlati példákat, eseteket és módszereket. A hipotézisek tesztelése egyrészt 

kvantitatív, másrészt kvalitatív elemzéssel történt, azonban mind a hipotézisek, mind a 

kutatás tudományos és gyakorlati hasznosságának alátámasztására következzenek vállalati 

példák, amelyek konkrét tudásátadási folyamatok segítségével mutatják be a tacit tudás 

megosztás helyzetét, problémáját és lehetőségeit. 

A bemutatásra kerülő esettanulmány a győri Széchenyi István Egyetemen készült. Az 

esettanulmány segít a felállított hipotézisek közül a H1, H4, H5, H7 igazolásának 

alátámasztásában is. Ezt azért tartottam különösen fontosnak, mert a kvalitatív kutatással 

igazolt hipotéziseimet így esettanulmány segítségével is alá tudom támasztani. 

 

Széchenyi István Egyetem  

Az ember, ha egy ilyen típusú kutatásba kezd, először a „saját háza táján” szeretne 

szétnézni. Engem kutatóként és oktatóként különösen foglalkoztat az a kérdés, hogy mi 

történik egy olyan intézményben a tacit tudással, ahol az egyik „munkaeszközünk” az 

ember, a másik pedig a tudásunk. 
39

  

Mivel azonban az egyetem, mint szervezet természetesen nem csak az oktatókból áll, és 

úgy gondolom, hogy kulcsemberek nem csak az oktatók közül kerülhetnek ki, hanem az 

oktatást kiszolgáló személyzet tagjai közül is, ezért most ők kerülnek a vizsgálat 

központjába. 

Felkerestem a személyzeti osztály vezetőjét, aki bemutatta nekem az egyetem 

korösszetételét, a demográfiai változások hatását a közeli múltban és a közeli jövőben, 

valamint egy munkatárs, aki kulcsembernek számított a területén (hangsúlyozom nem az 

oktatás területén), nyugdíjazásának folyamatát koncentrálva a tacit tudás megosztásra. 

A Széchenyi István Egyetem személyi állománya - Történeti visszatekintés 

A Széchenyi István Egyetem közvetlen jogelődjét 1968-ban alapították, a kezdő oktatói 

szakember csapat a 70-es évek elején alakult ki. Az akkori Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskola – profilja miatt – elsősorban műszaki szakembereket tömörített, akkor 

nagyon sok fiatal mérnök telepedett le városunkban, ők alkották azt a magot, amely máig 

                                                 

39
 Ez azonban a disszertáció témáján és a mennyiségi keretein túlmutat, a kutatás kiterjesztésében minden-

képpen szeretnék foglalkozni ezzel a kérdéssel is. 
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kitartott az egyetem mellett, mint munkavállaló. Ez a generáció mostanában éri el a 

nyugdíjkorhatárt – jelentős számban vonulnak egy időben nyugdíjba. A megfelelő 

utánpótlás megtalálása, kinevelése, a tudás átadása komoly feladatot jelent. Különösen így 

van ez a műszaki területen, mivel komoly elszívó erővel rendelkezik a vállalkozási szféra, 

főleg a versenyképesebb fizetések miatt. 

Kilépők számának alakulása  

A Széchenyi István Egyetemen a kilépő dolgozók számát megvizsgálva az elmúlt kilenc év 

adatai alapján megállapítható, hogy viszonylag kicsi az egyetemet elhagyni szándékozók 

száma, illetve az aránya a teljes létszámhoz képest.  

51. ÁBRA: A KILÉPŐK ARÁNYA A TELJES LÉTSZÁMBAN 2002 ÉS 2010 KÖZÖTT 

(SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A kilépők aránya az összlétszámban 2,57 % és 7,78 % között mozgott, létszámát a fenti 

30.számú ábra mutatja. Megállapítható, hogy nagyon kicsi a fluktuáció. Ez elsősorban az 

egyetem jellegéből fakad. Nem jelentős az elvándorlás, életpálya modell jellemző, 

oktatóknál különösen. Nagyon sok munkatárs fiatalon, gyakran a doktori iskolából kerül 

közalkalmazotti állományba, és karrierjüket a tudományos életben történő fejlődésnek 

szentelik. Ez hosszú távú, életpályát meghatározó folyamatot jelent. Nem oktatóknál, az 

egyéb alkalmazotti csoportban sem jellemző az elvándorlás, mert jól érzik itt magukat: az 

egyetemi környezet, a munkatársak, a munkahelyi légkör, nem túl kiemelkedő, de 

kiszámítható anyagi biztonság (közalkalmazotti illetménytábla). A kilépők számát, és 

ebből a nyugdíjasok létszámát az alábbi ábra mutatja nagyobb szervezeti egységenként: 
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52. ÁBRA: KILÉPŐ MUNKATÁRSAK LÉTSZÁMA (SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM) 

 

  

 Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 53. számú ábrából láthatjuk, hogy 2008-ban jelentősen megemelkedett a nyugdíjba 

vonulók száma. Ez egyértelműen a jogszabályi háttér változásával függ össze. 2007.12.31-

ig a munkavállalók kérhették a nyugdíj megállapítását és folyósítását úgy, hogy a 

munkavégzésre irányuló jogviszonyuk folyamatosan fennállt. 2008-tól ez a lehetőség 

megszűnt, ekkortól csak úgy lehetett nyugdíj megállapítást kérni, ha egyidejűleg 

megszüntettek minden munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ez jelentős emelkedést 

eredményezett a kilépők számában.  

A kilépők szervezeti egységenkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy a 

legnagyobb létszámban a Műszaki Tudományi Karnál (MTK) történt jogviszony 

megszüntetés, de emelkedő tendencia figyelhető meg a Kautz Gyula Gazdaságtudományi 

Karon (KGYK) és a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon (DFÁJK) is.  

A H5 hipotézisben megfogalmazott visszafoglalkoztatás eszközét tehát az egyetem is 

használta, amit egy jogszabályváltozás hatására meg kellett változtatni, így a nyugdíjas 

korú munkavállalóktól, akik felhalmozott szakmai és tapasztalati tudással rendelkeztek egy 

időben kellett megválnia az egyetemnek. A jogi-gazdasági környezetváltozás 
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tendenciaszerűen elérheti a nem állami kézben lévő szervezeteket is. Ezért gondolom, hogy 

az ezáltal is megerősített hipotézisem a vállalatokat arra készteti, hogy gondolkozzanak el 

rajta, hogy a visszafoglalkoztatás helyett a tanácsadói rendszer nem lenne-e célravezetőbb. 

Nyugdíjasok száma  

Az Egyetemen – mivel a jogelőd főiskola megalakulásával összefüggésben viszonylag 

népes fiatal korosztály kezdett együtt dolgozni, és ez a mag általában az Egyetemnek 

szentelte karrierjét – jelentős létszámú munkavállalói csoport van az 50 év felettiek között. 

A következő ábra azt mutatja, hogy 2002-2010 között hogyan alakult az 50 felettiek 

aránya. 

53. ÁBRA: 50 ÉVESNÉL IDŐSEBB MUNKATÁRSAK ARÁNYA (SZÉCHENYI ISTVÁN 

EGYETEM) 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A 54. ábrából jól látható, hogy az egyetemi összlétszámhoz viszonyítottan az 50 évesnél 

idősebb munkavállalók aránya 2004-ben volt a legmagasabb, 51,23%, majd a következetes 

HR terveknek, és a fokozatos nyugdíjba vonulásnak köszönhetően ez az arány 2010-re 

jelentős mértékben csökkent, 40,31%-ra. Azonban még ez az arány is nagyon magas, és 

előrevetíti, hogy nagyon komolyan készülni kell az utánpótlás megszervezésére és 

betanítására, különben komoly kapacitásbeli problémák keletkezhetnek. 

Különösen kiemelendő a Műszaki Tudományi Kar (MTK) helyzete. Főleg ez az a 
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szervezeti egység, ahol az Egyetem jogelődjének megalakulása időszakában pályájukat 

kezdő munkavállalók ma is dolgoznak, hiszen az akkori főiskola fő profilja a műszaki 

(közlekedési és távközlési) terület volt. Ez meg is látszik az 50 felettiek arányán, 2004-ben 

kimagasló, 64,33 %-os volt ez az arányszám. Azóta a csökkenő tendencia itt is 

megfigyelhető, 2010-ben már több, mint 10%-kal csökkent, 52,21 % volt.  

Felmerül a kérdés, hogy a nyugdíjba vonuló jelentős létszámú munkavállaló vajon 

hogyan adja át a tudását a fiatal generációnak, át tudja-e, át akarja-e adni a hosszú évek 

alatt megszerzett tapasztalatot és tudást?  

Egy konkrét dolgozó nyugdíjba vonulása 

A munkaügyi főelőadó 

A válaszadónak munkaköréből eredően leginkább a gazdasági területen dolgozók 

nyugdíjazására van rálátása, ezért részletes bemutatásra egy olyan munkatárs nyugdíjazását 

választotta, aki a Munkaügyi Csoportból vonul várhatóan a közeljövőben nyugdíjba.  

A kolléganő a Munkaügyi Csoporton belül önálló munkát végez, munkaköre ellátásához 

speciális tudásra van szükség. Mindezekkel támasztotta alá, hogy miért őt tekinti 

kulcsembernek. Felsőfokú munkaügyi végzettséggel, és hosszú évek munkatapasztalatával 

rendelkezik ezen a területen. A speciális tudással, amely az ő feladatkörének ellátásához 

szükséges, a munkaerőpiacon körülnézve viszonylag kevés munkavállaló bír.  

A személyzeti osztály vezetője különösen méltányolta azt a gesztust a távozó 

munkavállaló részéről, hogy kellő idővel a nyugdíjba vonulás előtt tájékoztatta őt a 

szándékáról, így lehetőséget adott a csoportvezetőnek, hogy időben felkészülhessen a 

személyi váltásra, és legyen lehetősége a megfelelő utánpótlás felkutatására, a munkakör 

átadás megszervezésére.  

Véleményem szerint, ha az egyetemnek is lenne kidolgozott folyamatos programja a 

tudás kezelésére, a korszerkezet vizsgálat, a demográfiai változások hatása a 

humánpolitikai stratégia célja lenne, akkor nem kellene külön érdemként említeni, hogy a 

munkavállaló időben szólt nyugdíjba vonulási szándékáról. Ez megerősíti a H1 

hipotézisemet, hogy az Egyetem, ugyan úgy, mint a kutatásban megkérdezett szervezetek 

humánpolitikai stratégiája nem számol tudatosan az alkalmazottak életkorával összefüggő, 

előre jelezhető munkaerőmozgással. 

A nevezett kolléganő esetében a felmentési idő 5 hónap, így a szervezetnek 5 hónapja 

van az utánpótlás kérdésének tisztázására és a tudás átadásának megszervezésére. 

A megkérdezett vezető elmondta, hogy ebben az időben fontos tényező, hogy a 
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munkakörrel kapcsolatos helyi ismeretek átadására legyen lehetőség. 

Vezetői elvárások a személyi váltással kapcsolatban 

Ebben az adott szituációban az utánpótlás tekintetében két út áll a csoportvezető előtt 

lehetőségként: vagy a munkaerőpiacról egy teljesen új munkatársat vesz fel, vagy a 

jelenlegi munkatársak közül emel ki egyet, akit úgy lát, hogy alkalmas lenne a feladat 

ellátására. A H6 hipotézis érvényességének kérdése itt is megnyilvánul, mégpedig abban a 

dilemmában, hogy kívülről vagy belülről pótolja-e a szervezett a távozó munkavállalót, a 

bizonytalanság okai között szerepel az új tudásszerzés, felhasználás és a régi tudás 

megtartásának kérdése is.  

Az alábbi táblázatban összesítem a vezető szemszögéből megjelölt előnyöket és 

hátrányokat: 

54. ÁBRA: ÚJ MUNKATÁRS VS. RÉGI MUNKATÁRS AZ ÚJ POZÍCIÓBAN 

Meglévő munkatárs kiemelése 

Előnyök Hátrányok 

Jelentős tacit tudás birtokában van: ismeretekkel 

rendelkezik a helyi sajátosságokról, szokásokról, belső 

szabályozásokról, kialakult kommunikációról 

A speciális explicit tudás, ami a munkakör 

ellátásához elengedhetetlen, kevésbé 

megalapozott, esetleg a végzettségben is 

lehetnek hiányosságok 

Jól ismerem a munkastílusát, teljesítményét A korábbi munkakörében történik üresedés, és 

ott válik szükségessé új munkaerő felvétele. 

A szükséges explicit tudást a hátralévő átmeneti időszakban 

jelentős mértékben megtanulhatja a nyugdíjba vonuló 

kolléganőtől, mert a körülményeket már nem kell. 

  

A korábbi munkakörébe várhatóan könnyebben találnék új 

munkatársat, és – mivel ebben a munkakörben több 

kolléganő dolgozik-, az új munkatárs betanítása kisebb 

energiákat igényelne. 

  

Új munkatárs felvétele 

Előnyök Hátrányok 

Várhatóan alapos explicit tudással rendelkezik. Teljesen hiányzik a tacit tudás, melynek 

megszerzéséhez viszonylag hosszabb idő kell. 
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A többi munkakörben megmarad a tapasztalt, jól bevált 

munkacsapat. 

Eleinte nem lehet ugyanúgy terhelni, mint a 

régi munkatársat, tekintettel arra, hogy időt kell 

hagyni neki a tacit tudás megszerzésére. 

Új ötletekkel, új impulzusokkal, meglátásokkal, 

javaslatokkal segítheti a munkánkat. 

  

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fenti táblázatokban felsorolt előnyök és hátrányok mellett bizonyára vannak még 

nyomós érvek, melyek esetleg később jönnek elő, de a listákból is látszik, hogy nem 

könnyű a vezető döntése.  

Vezetőként a személyi váltással kapcsolatban fontos szempontként tartja számon a 

válaszadó, hogy - mivel önálló munkakörről és kulcsemberről van szó - a jelenlegi 

munkatársnak legyen lehetősége a tudásának átadására. Ezt elsősorban akkor tudják 

megoldani, ha az új munkatárs érkezése (vagy valamelyik kolléganő kijelölése) és a 

konkrét nyugdíjba vonulás időpontja között van egy átfedő időszak, amelyben a 

legfontosabb ismereteket átadhatja a kolléganő. Ő ebben a kérdésben nagyon 

együttműködő, nyitott, tehát a csoportvezető biztos benne, hogy bárki is lesz az utódja, ő 

minden ismeretet igyekezni fog a lehető legkörültekintőbben, legalaposabban átadni. Új 

munkatárs esetén a hangsúly várhatóan a tacit tudás átadásán lesz, belső munkatárs 

kiemelése esetén pedig az explicit tudás átadása kap jobban hangsúlyt.  

Mikor ennek a módszereiről kérdeztem akkor a vezető felsorolt 5 féle explicit tudás 

átadását támogató eszközt (pl: intranet, meglévő adatbank átadása, a papíralapú akták 

áttekintése, a speciális szoftver használatának betanítása és képzésen (szakmai) való 

részvétel) és csupán egy tacit tudást megosztó eszközt, a közös betanulási időt, egy kvázi 

mentorállást. Az alábbi felsorolás is alátámasztja az előbbiekben kvantitatív és kvalitatív 

elemzésekkel is igazolt H4 hipotézist, mely szerint a vállalatok leginkább az explicit tudás 

átadását támogató eszköztárból dolgoznak, a tacit tudás megosztást segítő eszközök csak 

eseti jelleggel fordulnak elő. 

Sok esetben nincs meg ez az együttműködési készség a távozó munkatársak részéről, 

szerencsésnek mondja magát a válaszadó, hogy ilyen pozitívan áll a kérdéshez a 

munkatársa.  

A csoportvezetővel folytatott beszélgetés összefoglalásként a személyi állományra 

vonatkozó adatok elemzése alapján megállapítottam, hogy a Széchenyi István Egyetemen 

humán erőforrás tekintetében jelentős problémák mutatkoznak az utóbbi években, melynek 
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fő okozója a várhatóan néhány év alatt nyugdíjba vonuló jelentős számú munkavállaló és 

hogy az ebből adódó problémákra a szervezet sem stratégiailag sem operatív szinten nincs 

felkészülve, a tudásátadás ad hoc jelleggel történik. Vajon mennyi megosztatlan tudás 

megy ki azokon a kapukon, amely éppen a tudás megosztásáért nyílik meg? 

 

Vállalati példák a használt tacit tudás megosztási eszközökről 

A kutatás egyik gyakorlati hasznosságaként azt az eszköztárat tudom bemutatni, amelyet a 

szervezetek mindennapjaiban a tacit tudás megosztására felhasznált eszközeiből állítottam 

össze. Ezen eszközök használatát a vállalatoknál eltöltött időben egyrészt személyesen is 

megfigyelhettem, másrészt a mélyinterjúk során a válaszadók mutatták be. Ezek egyrészt 

olyan eszközök, amelyek elvi működését a szakirodalmi összefoglaló alapján bemutattam, 

másrészt a vállalatok saját fejlesztésű eszközei. Mindegyik használatát konkrét példával 

támasztom alá. 

Azokra az eszközökre fókuszáltam, amelyeket a nyugdíjazáshoz kapcsolva és a 

tapasztalati tudás átadásához kötve említettek a válaszadók. Először bemutatok röviden 

néhány jó kezdeményezést, eszközt majd a végén bemutatom azt az eszközt, illetve 

eszközrendszert, ami véleményem szerint a ma működő legátfogóbb, a tacit tudás 

megosztását legjobban támogató eszköz. A tudás stafétát, gyakorlati példán keresztül 

mutatom be, integráltan a többi tudásmenedzsment eszközzel együtt. A bemutatásnál szem 

előtt tartom mind a TTMP, mind a disszertáció feltárás szakaszában követett logikát. 

Tandem-Modell 

Néhány cég már eljutott odáig, hogy tudásmenedzsment folyamatokat definiáljon és 

hajtson végre napi szinten. Egy közülük például a Siemens. „Egy évvel ezelőtt alakítottunk 

ki egy munkacsoportot Siemens, Intel, BMW és a Wintherthur biztosító alkalmazottaiból. 

A kezdeményezést a zürichi Műszaki Egyetem kollégái koordinálják.”
40

 

A résztvevőkben az a közös, hogy a következő években blokkszerűen vonul nyugdíjba 

nagyszámú jól képzett munkatársuk. Az általuk birtokolt információnak a cégen belül kell 

maradnia. Egy megoldás a tandem modell, ami egy-két évig tart. Ez alatt az idő alatt az 

idősebb munkatárs betanítja fiatalabb utódát. Egy másik lehetőség, hogy a mesterek 

rendszeresen együtt ebédelnek a fiatalabb kollégáikkal, ahol lehetőség van olyan 

kérdéseket feltenni, ami az aktuális problémák megoldását célozzák.  

Konkrétan: „Hogy oldottátok meg a problémát a ti időtökben?” A fiatalok tippeket 
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kapnak a megoldáshoz, az idősebbek pedig értékesebbnek érezhetik magukat, hiszen az ő 

segítségük nélkül tovább tartott volna a probléma megoldása. Egy további lehetőség a 

tandem modellre, hogy az idősebb kolléga (nem csak idősebb, hanem már eltávozott) kap 

egy vállalati telefont, amit magával vihet. Így bármikor felhívhatják a munkahelyről és 

megkérdezhetik, ha valamit nem tudnak megoldani az üzemben. A nyugdíjasoknak ez egy 

remek lehetőség demonstrálni, hogy még szükség van rájuk. 

Mentorprogramok 

A 2.4. fejezetben bemutatott mentorprogram konkretizálására álljon itt a következő példa. 

Tanácsadói szerződések nyugdíjas munkatársak részére vagy aktív mentor szerep a 

nyugdíjba vonulás előtt egy gyakorlatban bevált módszer, mely alkalmas lehet a szaktudás 

átadására. Ez az angolszász országokból induló kezdeményes például az IBM-nél, vagy 

politikusi, ügyvédi körökben népszerű. „Lehetséges, hogy a kollégák egy tapasztalt 

mentort keressenek és kapjanak, akik nem a szaktudást, hanem a kialakított 

kapcsolatrendszert adják át.”
41

 Ezzel a kezdeményezéssel segítenek tapasztalatlanabb 

kollégájuknak az integrálódásban és a cég is profitál abból, hogy a jól bevált rendszer 

tovább működik. Akinek hosszú évek tapasztalata áll rendelkezésre rögtön észreveszi a 

kezdők hibáit és segíthetnek a helyes viselkedés, reakció elsajátításánál vagy komplikált 

helyzetek pontos felmérésénél. 

Tanácsadás, mint szolgáltatás 

Egy tipikus német kezdeményezés, hogy bármilyen témakörben lehet alakítani egy klubbot 

illetve közösséget.
42

 Több éven keresztül éltem Németországban, és remek példákon 

keresztül magam is tapasztaltam, hogyan működik ez a gyakorlatban. Egy ilyen a 

hamburgi női közösség, ahol a női munkavállalóknak adnak tanácsot. A nyugdíjas 

szakértők tanácsadói jellegű munkavégzés keretében adnak segítségek ifjabb 

kolléganőiknek karrierjük egyengetése céljából. „Nagy jelentőséget tulajdonítunk a 

generációk közötti kommunikációnak, nőktől, nők számára.” Mondja Sabine Podolsky a 

szakértői hálózat tagja. „Mostanra ötven, többnyire díjazás nélkül tevékenykedő 

munkatársunk van, akik tanáccsal látják el azokat, akik szolgáltatásunkat igénybe veszik. A 

munkánkban az a különleges, a férfiak világában eligazodni vágyó karrierista 

nőtársunknak nyújtunk speciális segítséget. Így eredményesebben állják meg helyüket és 
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sikeresebbek lehetnek.” A hatvanhét éves egykori reklám-tanácsadó Ruth von 

Schnakenburg
43

 így vélekedik: „A sok év alatt rengeteg szakmai tapasztalatot gyűjtöttem a 

férfiak világában és sikeres voltam. Így szeretném tudásomat továbbadni a fiatalabb 

generációnak. Az utódaim és konkurenseim hallani sem akarnak róla. A családtagjaim és 

barátaim úgy szintén. Csak idegenek, akik előtt még ott a karrier rögös útja szeretnének 

többet hallani tőlem.” Ezzel a lehetőséggel bárki, akinek szüksége van tippekre 

problémamentesen és olcsón juthat hozzá.  

Tudás staféta 

Az a Magyarországon is működő multinacionális nagyvállalat, ahol a (3.1.fejezetben 

bemutatott) benchmarking is készült szintén beletartozott azon tíz vállalatba, ahol a 

megfigyeléseket és a vezetői, illetve dolgozói beszélgetéseket készítettem. Azért mutatom 

most részletesebben is be a vállalatnál szerzett tapasztalataimat, mert úgy gondolom, hogy 

a vállalat tudásmenedzsment gyakorlata ma Magyarországon olyan egyedülálló elemeket 

tartalmaz, amely példaként is szolgálhat más vállalatok számára. A tudás staféta 

bemutatásában a vezető a cég személyzeti és szervezetfejlesztési osztályának vezetője 

segített.  

Kulcsember azonosítás 

A megfigyelés során kiderült, hogy a vállalatnál kulcspozíciókat határoztak meg, ezeket 

töltik fel szakemberekkel. Egyrészt kulcspozíció lehet konszern kapcsolódási pont miatt, 

másrészt speciális helyi tudást követelő munkakör betöltése esetén (például jog). 

Kulcsember: a vállalat a különleges/megfelelő tudású embert mozgatja a megfelelő 

pozícióba (kulcspozícióba). További előny a magas fokú szervezőkészség és jó 

kommunikációs képesség. Fontos, hogy fogékony legyen a kiválasztott új dolgok 

megismerésére és természetesen megfelelő szakismerettel és rendszerismerettel kell 

rendelkeznie a feladatkör ellátásához. A kulcsember személyét a feladat és tudás alapján 

határozzák meg. 

A kollégákkal kiépített jó emberi kapcsolatok mellett a szakmai tudás és annak 

gyakorlatban történő alkalmazása is elengedhetetlen. Mindig a lehetséges megoldásokat 

kell keresni probléma esetén. Emellett fontos a cég iránti lojalitás, illetve a team-ben 

történő munkavégzés képessége. 

Kulcsember tudásának biztosítása 
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A kulcsemberek tudásának tárolására – természetesen arról a tudásról van szó, amit nem 

lehet számítógépen tárolni, hanem tapasztalat kell hozzá – több eszközt is használ a 

vállalat. Egyrészt van utánpótlás nevelés, ami alatt azt kell érteni, hogy a kulcsemberek 

mögé állítanak egy embert, aki megtanítja, azaz átadja tudását, amíg az utód nem szerez 

rutint a feladatok ellátásában.  

Emellett van egy módszer amit részletesen is bemutatok, mert ma ezt találom a tacit 

tudás átadás leghatékonyabb módjának. A módszer a tudásstaféta, melyet az 1990-es évek 

végén a Volkswagen Coaching GmbH fejlesztett ki. A tudásstaféta célja a tapasztalati 

tudás összefoglalása, rendszerezése, melynek középpontjában a vezetők és a kulcsemberek 

tapasztalati tudásának megosztása áll. 

A tudásstaféta általában három fázisból áll 

1. A tudás beazonosítása 

2. A tudás transzfer 

3. A tudás leképezése (Explikáció) 

A tudás beazonosításánál először a „leltár” keretfeltételeit határozzuk meg, azaz, hogy 

milyen explicit és mindenekelőtt milyen tacit tudással rendelkezik a kilépő munkavállaló. 

Ez legtöbbször egy tudástérkép formájában történik, amelyen a fő tevékenységi köröket, a 

legfontosabb folyamatokat jelölik nagyvonalakban. Erre a „Mind Mapping” technikát 

használják. 

A második szakaszban a tulajdonképpeni konkrét tudásátadás során az első fázisban 

felállított tudástérkép pontosítása, finomítása és szituációs információkkal való felruházása 

történik (Szakértői debriefing-kikérdezés). Ebben a szakaszban egy moderátor jelenléte 

szükségessé válik. Ő ösztönözheti például a tudás átadóját, arra, hogy tudását történetekbe 

csomagolva adja át (Storytelling). Az intenzív tudás és tapasztalatátadás ezen fázisában 

ahol a tudást átadó és a tudás átvevő is személyesen jelen van, részletesen beszélnek kézzel 

fogható, megélt, konkrét, jó tapasztalatokról, projektekről (Best Practices). Ugyanakkor a 

kevésbé jól, vagy rosszul sikerült dolgok is átbeszélésre kerülnek és bemutatják, hogy 

ebből milyen következtetést lehet a jövőre vonatkozólag levonni (Lessons learned).  

Ilyenkor a moderátor - szigorúan külső résztvevő – témák megadása segítségével segíti 

a folyamatokat. Ezek a témák/területek a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: 

 Elvárások 

 Vállalati kultúra 

 Kulcsemberek 

 Kulcsesemények 
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 Kockázatok és rizikók 

 Kitekintés a teendőkre 

 Hálózatok és kapcsolódási pontok 

 Szomszédos, kapcsolódó területek szakértői / kapcsolattartói 

 Eljárások 

 Módszerek és eszközök 

 Problémamegoldások,hibák elemzése, gyenge pontok 

 Folyamatok 

 Az egyéni tudás határai 

 Kinél van a bázistudás és a szaktudás 

 A terület terminológiája 

 Ideális és reális folyamatok 

 Külső és belső kapcsolódási pontok 

 A partnerek hálózata, informális kapcsolódási pontok  

 Hogy és hol jut az ember hatékony, releváns információkhoz 

 

A harmadik fázis arra szolgál, hogy a második fázisban feldolgozott tapasztalati 

tudásból a lehető legtöbbet explicitté, azaz leírhatóvá kell tenni. Ennek formája ismét egy 

tudástérkép elkészítése. Az explicitté tett tacit tudás így információtechnológiai 

eszközökkel elérhetővé válik egy document-, vagy content- management rendszer 

segítségével, vagy esetleg egy vállalati belső Wiki rendszeren keresztül. A tapasztalataim 

azt mutatják, hogy ezek a „térképek” az utód irodájának falán is megjelennek, ez lehet az 

oka, hogy nem vesznek el az adatbankok süllyesztőjében. 

Én magam is elvégeztem a tudásstaféta moderátori szerepéhez szükséges tanfolyamot, 

így személyesen is részt tudtam venni ilyen tudásátadási folyamatokban, ami alapján 

összefoglalom a személyes tapasztalataimat és a disszertáció szempontjából olyan 

tényeket, amely bizonyítja, hogy a tacit tudás explicitté tétele (az explikáció) csak egy 

eszköz a tacit tudás szervezeti memóriába történő tárolásához, de az igazi problémának a 

megoldása az időben jól elhelyezett folyamatokban rejlik. 

A tudásstaféta folyamán felmerült problémák, azaz miért válhat sikertelenné a 

tudásmegosztás: 

 A tudás átvevője nem értékeli a tudás átadó munkáját 

 A tudás átvevője és átadója régebbről ismerik egymást (speciális tudás esetében 

nem ritka), és a múlt tapasztalatai miatt nincs bizalmi légkör közöttük 
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 A tudás átvevője nem látja be, hogy számára hasznosak lennének a tudás 

átadójának személyes tapasztalatai. 

 A tudás átadójának/átvevőjének nincs ideje az interjúkra, így az időpontot 

állandóan eltolják. 

A valós problémák megértése érdekében felvázolom azt az érvelési rendszert, ami 

valójában okozhatja az előbbiekben felsorolt gátakat. A 30. számú ábra vizualizálja azt, 

hogy a tudás átadó és a tudás átvevő kizárólag a fejükben lévő tudásra koncentrál. A 

valóság azonban nem ez. Ha tisztában lennének azzal, hogy az átadók esetében senki nem 

akarja „kivenni” a fejükben lévő tudást, másik oldalról senki nem értékeli le az átvevő 

fejében lévő tudást, az megkönnyítené a folyamatot. 

55. ÁBRA: A TACIT TUDÁSMEGOSZTÁS KÖRNYEZETE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A tacit tudástranszfer lényege, hogy a tudásátadó egy bizonyos környezetben 

tevékenykedett, amelyben tapasztalatokat gyűjtött. A pozíciót, amelyet ellátott át kell adnia 

(ennek a legkülönbözőbb okai lehetnek, én a disszertációban nyugdíjba vonulását, mint 

okot vizsgáltam). Az igazi tapasztalati tudást ezen környezet ismerete jelenti. Amennyiben 

az átadó megérti, hogy a környezetéről alkotott képet, az ott szerzett tapasztalatokat, 

működésének erősségeit és gátjait kell átadnia, a tudás átvevője pedig ismerni szeretné, 
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hogy milyen „körülmények” között kell a hozott tudását felhasználnia és sikeresnek lennie, 

a gátak többsége irrelevánssá válna. 

A sikeres tudástranszfer érdekében összegyűjtöttem néhány gondolatot, amelyek 

követése a siker záloga lehet: 

 A tudásátvevőben tudatosítani kell, hogy neki nem kell ugyanúgy csinálnia 

mindent, mint az elődjének. 

 A tudásstaféta nem értékelés, hanem információgyűjtés. 

A problémák között az utolsó pontban említett időfaktor is jól tükrözi, hogy kizárólag 

az explikáció nem érheti el hatását. Személyes tapasztalatom alapján mondhatom, hogy 

egy olyan rendszer, mint a tudásstaféta, amely elemeire bontva tulajdonképpen a 

tudásmenedzsment szakirodalom több tacit tudás megosztását szolgáló eszköz pozitív 

tulajdonságát ki- és felhasználja, sem tud elérni eredményt, ha az időtényezőt nem vesszük 

figyelembe. Egyértelműen kiderült például, hogy egyrészt fontos tapasztalatok veszhetnek 

el, ha a tapasztalati tudás rögzítésére csupán a kilépést megelőző pár hónapban adunk 

lehetőséget, másrészt a tacit tudás megosztás az átadás-átvétel időpontjában lehető 

legkevesebb időráfordítással megoldandó feladatként jelentkezik. A tudástérkép például 

egy kiváló eszköz arra, hogy a térkép tulajdonosa azt mindig frissítse. Az ember a GPS-én 

is folyamatosan frissíti a térképeit, ennek hasznossága nem is lehet kérdés. Amennyiben a 

tudástérkép aktualizálása megtörténik, az átadáskor a tudás rögzítésére fordítandó idő is 

csökken. 

A tudásátadás átadás/tárolás informatikai és nem informatikai támogatása 

A tudás tárolására illetve átadására természetesen használnak információtechnológiai 

eszközöket is. Microsoft Office programcsomagot használja a vállalat, illetve az SAP 

vállalatirányítási rendszert. A vállalat továbbá rendelkezik egy intranet oldallal, ahol 

további fontos információkat osztanak meg a dolgozókkal.  

Az informális tudás átadására különböző fórumokat, kiállításokat és szakmai 

napokat is szerveznek. 

A vállalat támogatja a munkatársak közötti tudásáramlást team struktúra 

működtetésével. Általában 10-12 fő dolgozik egy-egy team-ben, itt rotációs alapelv 

alapján biztosítják a tudástranszfert. Fontos megemlíteni a munkatárs tudatos fejlesztését 

egyik pozícióból a másikba, ezt vezetőnevelésnek hívják. Humán erőforrás oldalról fontos 

még a munkatársak rugalmas áthelyezhetősége, „oda, ahol szükség van rá”, itt 

automatikus tudástranszfert alkalmaznak. Akár nagyobb tömegek megmozgatására is 

lehetőség van, azaz egyik gyártósorról - betanulás segítségével - a munkatársak egy másik 
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gyártósorra helyezhetőek. 

Egy kulcsember esetében is fontos mind a szakmai és tapasztalati tudás. A tárgyi tudást 

folyamatosan fejleszteni kell. Sokszor nem a legmagasabb tudással érkeznek a 

munkavállalók a vállalathoz, hiányzik az ipari hétköznapi tudás. 

Kulcsember távozása az adott pozícióból/ a vállalattól 

A vállalat számára a nyugdíjkérdés jelenleg még nem releváns, viszont folyamatosan 

lehetnek tervezhető munkaerőmozgások (kismamák, kilépő, vagy más munkakörbe 

átkerülő munkatársak, akik helyett utánpótlást kell találni). Ez indokolja, hogy mégis van 

egy kidolgozott program/terv, ami arra irányul, hogy a kulcsembereknél lévő tudást 

megtartsák. Egy évvel a tervezett vállalat/terület elhagyás előtt utánpótlás nevelése céljából 

egy utódot jelölnek ki a kulcsember mellé, aki nem csak a szakmai tudást tanulja el, hanem 

hogy mit, hogyan kell elvégezni, milyen problémákkal kikhez kell fordulni, milyen 

argumentációval/politikával lehet egyes ügyeket elintézni. 

Az átadási folyamat 

Erre a célra egy betanulási tervet kell készíteni egyeztetve a vezetőkkel. Ezt egyébként új 

feladat betanulása esetén is alkalmazzák. Ebben a különböző feladatok elsajátításához 

szükséges mérföldköveket meghatározzák, mit meddig kell átadni/elsajátítani, felelősöket 

is rendelnek az egyes lépések, részfeladatok mellé. A cél, hogy adott időpontra a 

munkavállaló a kijelölt feladatokat el tudja látni. Ennek mérése még nem kiforrott a 

vállalatnál, de nézik, hogy a betanulási időszak után az egyes feladatok ellátásához 

mekkora és milyen jellegű segítséget vesz igénybe az utód. 

Átadás átvétel esetén a tartalmat kell dokumentálni, azaz ki tanított, mit tanított, a 

betanult hogyan tanulta meg az adott feladatok ellátását, illetve a tudást le kell ellenőrizni. 

Amikor már egyedül látják el az utódok a feladatot, a betanítást végző figyeli a munkájukat 

a háttérből és tanácsokkal, ötletekkel látja el a betanítottakat. Nagyon fontos a személyes 

kapcsolat az átadó és átvevő között, anélkül nem lehetséges a betanulás, főleg egy 

kulcsember esetében. 

Egy gondolattérkép segítségével foglalja össze az átadó az átadandó témát, az egyes 

témák esetében, kik a stakeholderek, kikhez kell fordulni, milyen 

argumentációval/politikával lehet egyes ügyeket elintézni. A szakmai tapasztalaton kívül a 

következő információk megosztását tartotta még fontosnak az általam megkérdezett kilépő 

munkatárs:  

 a korábban felmerült problémákat hogyan lehet kezelni és az  

 egyes problémák kiket érintettek,  
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 milyen megoldási javaslatok születtek akkor és hogyan oldották meg az adott 

problémát.  

A távozó vezető felhívta a figyelmet, hogy van olyan tudás, amit nem lehet 

dokumentálni például: „Kivel hogy kell beszélni ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Sajnos 

csak minimálisan van lehetőség személyes bemutatásra, pedig ez nagyon fontos lenne. 

Általában e-mail-ben illetve telefonon kell a kapcsolatot tartani, pedig a személyes 

ismertség nagy előnyt jelent(ene).” Véleménye szerint ennek az átadását is meg kell oldani, 

amire van már kezdeményezés a vállalatnál. Az átadási folyamatoknál minimum fél évvel 

előtte már ott kell lennie az utódnak, a feladattól függően ez az idő ennél hosszabb, akár 

egy év is lehet. 

A folyamatos tudásátadást kiküldetésekkel a vállalat többi telephelyére és utánpótlás 

neveléssel biztosítják a vállalatnál. Amennyiben váratlanul éri a vállalatot a kulcsember 

távozása, jelentős tudás elvész. Ha előre tudható a munkavállaló távozása az utódnevelés 

kulcsfontosságú. 

Az innovációra és fenntarthatóságra vonatkozó intézkedések 

A vállalat egy ötletbörze rendszert alkalmaz, azaz ösztönzi a vállalat munkatársait – 

újakat és régieket egyaránt - arra, hogy az adott munkakörben ellátott feladatokat hogyan 

lehetne okosabban, gyorsabban, rugalmasabban, költséghatékonyabban ellátni. A jó 

ötleteket mind anyagilag, mind erkölcsileg jutalmazza a vállalat. Egy új munkatárs 

alkalmazásában fontos a nyitottság és egy új szemléletmód, amivel a vállalat is 

gyarapodhat. 

A vállalati szokások/rituálék/hagyományok „továbbörökítése” a vállalat sikeres 

működéséhez nagyban hozzájárul. Ez a vállalt egyik kulcseleme, vagyis a vállalati kultúra 

releváns része a sikernek. A vállalatnál különböző kurzusok, tréningek állnak 

rendelkezésre a tudás fejlesztésére. Az igazi tudást az egyes feladatokon és felelősségeken 

keresztül tudja elsajátítani az adott munkatárs. 

Végezetül következzen két példa arra, hogy az új munkavállaló, milyen módon válik a 

szervezet részévé, hogyan történik az új munkavállaló betanítása, beillesztése. A 

disszertáció témája ugyan a kulcsemberek tacit tudás átadása - melynek bemutatása 

megtörtént a tudásstaféta részletes ismertetésével - mégis úgy gondolom, hogy a következő 

gyakorlati példák jól szemléltetik, hogy nem csak a kulcsemberek tudásátadását kell 

szervezetten kezelni és nem csak abból származik nyeresége vagy vesztesége a vállalatnak. 

Új sori dolgozó betanítása a termelésben 

A soron dolgozó kollégák teamekben dolgoznak, mely team vezetője a team-koordinátor. 
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A teamek heterogén összetételűek. Tagjai többféle szakmához tartoznak (autószerelő, 

villanyszerelő, lakatos, autó-villamossági szerelő), vannak közöttük idősebbek és 

fiatalabbak, elméleti és gyakorlati beállítottságúak, nők és férfiak. Ezen sokrétűség teszi 

lehetővé a hatékony munkát, a kollektív tanulást, hiszen a csoport tagjai nemcsak önállóan, 

egyénileg fejlődnek, hanem csoportosan, egymást is fejlesztik. A közös munkában az 

interakciónak nélkülözhetetlen szerepe van. A csoportnak közös célja van, amelyet 

egymással összefogva igyekeznek elérni. Az együttesen elért eredmények megerősítik 

önértékelésüket, valamint a csoport biztosítja tagjai számára azt az alapvető szükségletet, 

hogy társas kapcsolatokat alakítsanak ki és tartsanak fenn, azaz tartozzanak valahova. 

Az új dolgozót a team-koordinátor vezeti be a teambe. A kidolgozott képzési mátrix 

segítségével tanulja meg az új kolléga a munkafázisokat. A tudásátadás alapja az 

interakció. A személyes kommunikáció, a folyamatos információcsere megalapozza a 

bizalom kialakulását a team és a betanuló dolgozó között, valamint a verbális és non 

verbális jelekkel kiegészülő kommunikáció elősegíti a tudás mielőbbi megszerzését az új 

kollégának. Az új dolgozó a képzési mátrixnak megfelelően, minden egyes munkafázison 

végighaladva megtanulja a munkafolyamatokat, az azon munkafázis mesterének 

segítségével és támogatásával. Az első naptól kezdve bekapcsolódik a team életébe, részt 

vesz a teamgyűléseken. A kollégák (team tagok) segítségével, a team-koordinátor 

folyamatos támogatása mellett, hamar be tud illeszkedni a teambe és rövid időn belül egyre 

több munkafázisban tud önállóan dolgozni. 

Új indirekt dolgozó betanítása a termeléstámogatásban 

Az indirekt területeken is hasonlóan teamekben dolgoznak a dolgozók, de itt a tudásátadás 

már nehezebb, mint a direkt területeken. Ennek fő oka az, hogy ezeken a területeken már 

jóval több a tacit tudás, amivel a dolgozók rendelkeznek, és ezt sokkal nehezebb láthatóvá 

tenni és átadni az új kollégának.  

A betanulási mátrix támogatást nyújt, de ez csak a napi, rutinszerű feladatok átadására 

alkalmas. A rutinszerű feladatok mellett azonban az indirekt termelési területeken napi 

feladatként jelenik meg az egyéni problémamegoldás szükségessége, a folyamatos 

fejlődést szolgáló projektekben való aktív részvétel, a terület határait túllépő problémák 

azonnali kezelése, és még sorolhatnánk az egyéb felmerülő feladatokat, hiszen a 

termeléstámogatás elsődleges feladata a termelés problémamentességének folyamatos 

biztosítása. Így az új dolgozó a napi rutinfeladatokat pár hét alatt be tudja tanulni, de az 

egyéb összefüggések meglátása, megértése és alkalmazása közel egy éves betanulási 

folyamat után kecsegtet csak sikerrel. 
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Ezzel a problémával szembesülve, most egy újabb tudásátadási forma kiépítésével 

próbálkozik a vállalat, mely a hosszú betanulási idő jelentős lecsökkenését eredményezi, 

mely mind a vállalat, mind pedig az új dolgozó szempontjából pozitív lenne. Ez az új 

koncepció a szakmai közösség kiépítését jelenti 

A szakmai közösségek kiépítésének szükségessége két évvel ezelőtt vetődött fel, 

amikor a vállalat a készletek optimalizálása céljából egy könyvelési projektet indított. A 

projektbe elsőként közvetlenül a készletekkel foglalkozó kollégák kerültek be, de nagyon 

hamar világossá vált, hogy vállalati rendszer ennél sokkal bonyolultabb, és még számos 

terület és kolléga napi munkája jelentős hatást gyakorol a vállalati készletekre. Így a 

projekt munkájába folyamatosan kapcsolódtak be új területek és kollégák. A projekt 

sikeresen lezárult, a kitűzött célt megvalósította, de az eredeti határidőt, éppen ezen ok 

miatt nem tudta tartani. A határidőcsúszás viszont a hozott eredményekben többszörösen 

megtérült. Olyan mértékben, hogy az ügyvezetés döntése értelmében elindult a könyvelési 

projekt II., amely további szivárgási pontok kiszűrését és megszüntetését tűzte ki célul. 

Ekkorra már az előző projektből szerzett tapasztalatok alapján tudatosan választották ki 

azokat a kollégákat, akik a projekt sikeréhez tudásukkal és tapasztalatukkal hozzá tudnak 

járulni. 

A „nagy megdöbbenés akkor ért bennünket”- mondta a válaszadóm, amikor a projekt 

közepén három kolléganő bejelentette, hogy kisbabát vár, két kolléga pedig területet 

váltott. Mind az öt kolléga helyett házon belül vettek fel kollégákat, két gyesről visszajövő 

anyukát, három kollégát pedig más területről vettek át. A hiba csak abban volt, hogy 

egyikük sem dolgozott ezelőtt ezeken a szakterületeken. 

A távozó kollégák napi rutin feladataikat akadálytalanul át tudták adni az új 

kollégáknak, de magas fokú kompetenciájukat, amelyre a projektnél szükség volt már 

sajnos nem. 

Átgondolták a helyzetet, ami így nagyon kritikussá vált, és ismételten a határidőcsúszás 

eszkalálását tette szükségessé. Ekkor született az a gondolat, hogy az egyetlen menekülő út 

az, ha nem csupán a távozó dolgozó tanítja be az új kollégát, hanem a területek összefogva 

tudatosan létrehoznak egy szakmai közösséget, amelyben a tagok beviszik tudásukat és 

ebből a tudásból azonnal táplálkozhatnak az új dolgozók is. 

 „A szakmai közösség olyan emberek csoportja, akiknek közös az érdeklődésük, 

hasonló problémák megoldásán dolgoznak, vagy azonos szenvedélyük van, és akik 

tudásukat az adott szakterületen folyamatos együttműködés segítségével mélyítik” – idézi 

Tomka János (2009) Wenger, McDermott, Snyder gondolatait a szakmai közösségekről. E 
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gondolatok vonalán haladva kezdték el kialakítani szakmai közösségüket, amelynek az 

alábbi három építőelem adta az alapot: 

 adott szakterületekre vonatkozó tudás 

 e szakmai területet művelő emberek közössége 

 közös gyakorlat, amelyet a hatékony munkához és tanuláshoz kiépítünk. 

Jelen pillanatban a legszűkebb csoport (mag) kiépítésén dolgoznak. Fontos 

eredményként értékelik, hogy a gyesre menő kismamák szívesen csatlakoztak a szakmai 

csoporthoz és megbeszéléseiken is részt vesznek. Az új kollégák megtiszteltetésként élték 

meg a közösséghez való csatlakozás lehetőségét, és úgy látom, hogy minden 

igyekezetükkel azon vannak, hogy minél hamarabb hasznos tagjai legyenek ennek a 

közösségnek.  

Úgy gondolom, hogy szakmai közösségünkkel újabb tudásbázist tudunk biztosítani, és 

az új dolgozóknak egy újabb lehetőséget a tudás átvételére. 

A cél a közösség olyan szintre emelése, hogy az ÉS modell bevezethető legyen. 

Eszerint ugyanis a csoport tagjai egyszerre tagjai valamely formális munkacsoportnak és a 

szakmai közösségnek is. A modell ugyanis „... egyformán épít a formális teamekre és a 

szakmai közösségekre is, menedzseli mind a tacit, mind az explicit tudást, valamint 

törekszik a tudás hatékony alkalmazására és hosszú távú gondozására.” (Tomka, 2009). 

Ennél a modellnél tehát a komplex tudásbázis építéséhez mindenki hozzájárul, 

ugyanakkor a tagok számára a tudás valódi forrást is jelent. Tehát mindenki ad és kap 

tudást, azaz részt vállal a tudásbázis fejlesztésében és részesedik annak gyümölcséből. 

Visszacsatolás 

 

Az empirikus kutatás lezárását a visszacsatolás szakasza 

jelenti. Ebben a részben összegzem a tapasztalataimat és 

megfogalmazom a téziseket. 

Mielőtt azonban erre sor kerülne, fontosnak tartom 

összefoglalni azokat a legfontosabb gondolatokat, melyek a 

kutatásaim segítségével hozzájárultak részben elméleti, 

részben gyakorlati eredményeim új, vagy újszerű 

megfogalmazásához.  

A szakirodalomban áttekintett tudásmenedzsment fogalmak 

egyike sem hangsúlyozta a tudásmegosztás ilyen irányú 
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dinamikáját, illetve a tacit tudás különleges szerepét, ezért szükségesnek tartom 

kiegészíteni a definíciót ezekkel a tényezőkkel. 

 

Meghatározásom szerint: a tudásmenedzsment olyan eszközök rendszere, amely a 

vállalatvezetők számára rendelkezésre áll, és segítséget nyújt ahhoz, 

 hogy a tudást, mint erőforrást felismerjék, 

 az embert a középpontba állítsák úgy, hogy közben 

 az információ- és kommunikáció-technológiai eszközöknek tudatosan támogató 

szerepkört nyilvánítanak. 

Mindezt azzal a céllal, hogy a tudás menedzselése ne egy állapot, hanem egy folyamat 

legyen, ami rendszerezetten és céltudatosan a munkavállaló, mint erőforrás megszerzése 

előtt kezdődik, és a vége nem a munkavállaló kilépése, hanem az új munkavállaló 

belépésének megszervezése. Ez egy ciklikusan ismétlődő körfolyamat, melynek legnagyobb 

kihívása abban áll, hogy a tudás dokumentálható - explicit részén túl - a nem 

dokumentálható - tacit rész - is a lehető legkisebb mértékben tűnjön el a vállalati 

memóriából. 

Ezen definíció alapozta meg, hogy egy olyan modellt dolgozzak ki, mely lehetővé teszi 

a felemlegetett elemek dinamikus vizsgálatát. Ezt nevezem Tacit Tudás Megosztási 

Piramisnak. A továbbiakban ez a piramis modell képezte a gyakorlati vizsgálatok, ill. a 

hipotézisek igazolásának alapját. A piramis oldalainak összeállítása képezi az 

összefüggések újszerű megközelítésének lehetőségét.  

Az empirikus kutatás alapján értékelem a hipotéziseimet és összegzem a 

tapasztalataimat.  

Dolgozatom empirikus részében 7 hipotézist állítottam fel, amelyeket rendszerbe 

foglalva az egyes időintervallumokhoz rendeltem a TTMP modell alapján. A hipotézisek 

vizsgálatára kérdőíves, mélyinterjús és esettanulmányokból álló vizsgálatot is végeztem 

hazai, 250 fő foglalkoztatott létszámot meghaladó vállalatoknál. Az alábbi táblázatban 

összefoglaltam a hipotéziseket és a vizsgálati eredményeim alapján a hipotézisekre 

vonatkozó döntéseimet:  
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56. ÁBRA: HIPOTÉZISEK ÉS A HIPOTÉZISEKRE VONATKOZÓ DÖNTÉSEK 

MÚLT 

 H1: A közép és nagyvállalatok humánpolitikai stratégiája 

nem számol tudatosan az alkalmazottak életkorával összefüggő, 

előre jelezhető munkaerőmozgásokkal 

Elfogadva 

 

H2: A vállalatok felső vezetése nem gondoskodik aról, hogy 

a távozó kulcsember tacit tudása megőrizhetővé váljon. 
Elfogadva 

 

JELEN 

 H3: A vállalatok, melyek tudásmenedzsment eszközöket 

használnak - még ha ezen eszközök használata nem is tudatos - 

nagyobb valószínűséggel használják a tudásmegosztás 

valamilyen formáját, szem előtt tartva a tacit tudás megosztását 

is. 

Részben 

elfogadva 

 H4: A vállalatok leginkább az explicit tudás átadását 

támogató eszköztárból gazdálkodnak, a tacit tudás megosztását 

segítő eszközök csak eseti jelleggel fordulnak elő. 

Elfogadva 

 

JÖVŐ 

 
H5: A vállalatok szervezti memória alatt csak az 

információtechnológiai eszközöket értik. 
Elfogadva 

 

H6: A tacit tudás megtartását a cég vezetése a távozó 

kulcsember visszafoglalkoztatásában látja. 

Részben 

elfogadva 

 H7: A vállalatok innovációs tevékenységük támogatására 

nem keverik tudatosan a "meglévő" és az újonnan hozott tacit 

tudást. 

Elfogadva 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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4. TÉZISEK 

Ebben a fejezetben a kutatómunkám eredményeként született megállapításaimat a követke-

ző tézisekben foglalom össze. 

A kutatásban a vállalat számára kulcsfontosságú tacit tudást és annak elvesztésének 

lehetőségét állítottam a középpontba.  

A múlt dimenziójában a TTMP alapján a vezető és a távozó munkatárs jelenlétét 

feltételezve, a tudás azonosítására, előkészítésére és dokumentálására fókuszálva a 

felkészülés és a motiváció kutatása kerültek a középpontba. Fontosnak tartottam 

megvizsgálni egyrészt, hogy a munkavállalók életkorának változásával a tervezhető 

munkaerőmozgás stratégiai szempontból szerepet játszik-e a vállalatok életében. Azaz a 

vállalati humán stratégia részét képezi-e az ilyen típusú munkaerőmozgás monitoringja és 

a felkészülés az ilyen esetekben történő tudásvesztésre. Amennyiben a tudás konzerválását 

nem készítik elő a vállalatok, úgy a következő szint a tudásátadás szintje a jelen 

dimenziója megalapozatlan marad, és nem fog biztos talapzaton állni. A múltra vonatkozó 

hipotéziseimet egyrészt kérdőíves megkérdezéssel, másrészt mélyinterjú készítésével 

vizsgáltam. A tapasztalataimat és azok hipotézisre gyakorolt hatását a mélyinterjús 

megkérdezés alapján a következő táblázatban foglalom össze: 

57. ÁBRA: TAPASZTALATOK ÉS MEGJEGYZÉSEK A KUTATÁS ALAPJÁN 

Kérdés/ Témakör 
Tapasztalat 

Megjegyzéseim a hipotézisek 

tekintetében 

2/2 (5-10 éves távlat): 

„Mi jelent problémát az 

elkövetkezendő 5-10 évben a 

vállalat számára összefüggésben a 

demográfiai változásokkal?” 

 

A válaszadók ezt a kérdést 

vagy már az előző kérdéssel 

„Hatással lesznek-e a demográfiai 

változások” megválaszoltnak 

tekintették, vagy azt éreztem, hogy 

nem igazán tudnak válaszolni, és 

amikor segítséget nyújtottam a 

zárójelben felsoroltakkal, akkor 

csak kiválasztottak találomra párat. 

Ezzel még inkább 

megalapozottnak látom azt a 

feltevésemet, hogy a 

tudásmegosztás, különösen a tacit 

tudás megosztás nem képezi részét 

a vállalati stratégiának, nem 

gondolkoznak a vállalatok 5-10 

éves távlatokban 

2/4 (korszerkezet): Mivel a vállalatok nagy része 

nem foglalkozik ezzel, ezért nem 

is tudták, hogy mit takar ez a 

fogalom, és nem is érezték át 

ennek a fontosságát. A válaszadók 

többsége el is viccelte a feleletet. 

- ugyancsak a stratégia hiányát 

látom ebben 
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Forrás: Saját szerkesztés 

 

A fentiek alapján a múltra vonatkozóan a következő téziseket fogalmaztam meg: 

 

A jelen dimenziójában a TTMP alapján a vezető, a távozó munkatárs jelenlétét 

feltételezve és az utód elérhetőségének lehetőségét, illetve még ismeretlen voltát 

figyelembe véve a tudásátadásra és megosztásra fókuszálva az átadási procedúrát, az 

eszközöket és az úgynevezett „soft” tényezőket állítottam a középpontba. A soft tényezők 

említése azért fontos, mert a tacit tudás megosztási folyamatban emberek vesznek 

leginkább részt, akik számos olyan tényezővel rendelkeznek, ami nem standardizálható, 

ilyen például a kommunikációs képesség, felfogó képesség és egyéb tényezők. A 

kutatásban arra kerestem választ, hogy ezekben a konkrét tudásmegosztási folyamatokban 

az explicit vagy a tacit tudásátadás dominál-e. A tudásátadási folyamat vizsgálatát a 

nyugdíjba vonulókra korlátoztam azért, hogy kizárjam annak a tényezőnek a lehetőségét, 

hogy a távozó munkavállaló azért nem akarja megosztani a tudását, azaz nem használja a 

tudásátadási eszközöket, mert így valamilyen hátrány éri a jövőben. Itt is a kérdőíves és 

mélyinterjús kutatások eredményeit használtam. A tapasztalataimat és azok hipotézisre 

gyakorolt hatását a mélyinterjús megkérdezés alapján a következő táblázatban foglalom 

össze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MÚLTRA VONATKOZÓ TÉZIS:  

Megállapítottam, hogy a vizsgált szervezetek humánpolitikai stratégiája 

nem számol tudatosan az alkalmazottak életkorával összefüggő, előre je-

lezhető munkaerőmozgásokkal, így a vállalatok vezetése motiváció és cse-

lekvési terv hiányában nem gondoskodik a tacit tudás megóvásáról, kon-

zerválásáról. 
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58. ÁBRA: TAPASZTALATOK ÉS MEGJEGYZÉSEK A KUTATÁS ALAPJÁN 

Kérdés/ Témakör Tapasztalat 
Megjegyzéseim a hipotézisek 

tekintetében 

3/1 (tudásátadás): 

Vannak 

intézkedések/intézkedés 

csomagok a tudás és tapasztalat 

átadásának támogatására valamint 

a know-how vesztés 

megakadályozására? Ha igen: 

melyek ezek? 

Magát az intézkedés/intézkedés 

csomag fogalmát már kétkedve 

fogadták, a tapasztalat átadását 

pedig nem is értették. Általában 

csak akkor kaptunk választ, ha 

elmagyaráztam, mit takar a kérdés 

A tudatosság hiányát jól 

alátámasztja az a tapasztalat, hogy 

még azok a vállalatok, akik a 

legtöbb vállalati folyamatukban a 

standardizálást tekintik a 

legjobban követhető eszköznek a 

tapasztalatok átadására nem  hogy 

intézkedéscsomagot nem 

készítenek, de még tudomást sem 

vesznek róla 

5/1 (dokumentálás): 

 

Milyen dokumentumokat kell 

készíteni a folyamat során? Mi 

történik ezekkel a 

dokumentumokkal? Előkerülnek 

újra? Ha igen mikor? 

Túl gyakorlatiasan közelítették 

meg ezt a kérdést (a különböző 

dokumentum típusok felsorolása 

részletesen), valamint az újra 

előkerülésükre vonatkozó 

kérdéssel szintén nem tudtak mit 

kezdeni (csak a hatósági 

ellenőrzésre tudtak gondolni). 

Ezen vállalatok (amelyek a 

tudásmenedzsmentet elvileg 

fontosnak tartják) szinte kizárólag 

csak az explicit tudás 

dokumentációjával foglalkoznak, 

és azt is főleg az „asztalfióknak” 

készítik. 

    

5/2, 5/3 (tudásátadás): 

  

Milyen eszközökkel segítik a 

távozó szakmai tudásának 

átadását/megtartását a vállalat 

számára? 

 

Milyen eszközökkel segítik a 

távozó nem szakmai tudásának 

átadását/megtartását? 

A párhuzamos munkavégzésen, 

valamint dokumentáláson kívül 

egyéb tudásátadásra alkalmas 

eszközöket nem is említettek (sőt 

néhol ezt is csak rávezetés után). 

A nem szakmai tudással szintén 

nem tudtak mit kezdeni, szinte 

sehol nem használnak semmilyen 

eszközt erre vonatkozóan. És itt is 

meg kellett magyaráznunk, hogy 

mit értünk nem szakmai tudás 

alatt. 

Ez a tapasztalat magáért beszél és 

a jelenre vonatkozó 

hipotéziseimet maximálisan 

igazolja. 

  

5/4 (ösztönzés): 

Mivel tudják ösztönözni a 

távozó kolléga tudásátadási 

hajlandóságát? 

Magától értetődőnek tekintik, 

és nem is foglalkoznak vele, ebből 

kifolyólag nem is értették a kérdés 

miértjét. 

Ez engem nagyon meglepett, 

azért mert a vállalatoknál töltött 

időben és a nyugdíjba vonulókkal 

történt személyes beszélgetések 

alkalmával többször elhangzott, 

hogy minek osszam meg a 

tudásomat, ennek okai többnyire 

személyesek voltak, de többször 

nyomon követhető volt az is, hogy 

nem volt tisztában a tudásával így 

nem is értette mit kellene 

megosztania. 

Forrás: Saját szerkesztés 
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A fentiek alapján a jelenre vonatkozóan a következő téziseket fogalmaztam meg: 

 

 

Végezetül a jövő dimenziójában a vezető és a távozó munkáját, pozícióját átvevő utód 

jelenléte mellett a tudás felhasználása, rögzítése a szervezeti memóriába, valamint annak 

fejlesztése álltak a kutatás központjában. Minden vállalat használ és létrehoz valamilyen 

tudást, hisz ez működésének alapja. Fontos, hogy a már megszerzett tudást a vállalat 

megőrizze és tovább fejlessze, sok esetben nem feltétlenül az ötletek eredetisége fontos, 

hanem annak elérhetősége. Az azonosított, megszerzett, vagy kifejlesztett, elosztott és 

felhasznált ismeretek a jövőben is a vállalat dolgozóinak a rendelkezésére kell, hogy álljon. 

Az előzőekben felsoroltak miatt a jövőre vonatkozó hipotéziseimet három pontban 

foglaltam össze. Egy külön hipotézis foglalkozott a szervezeti memória kérdésével.  

A szakirodalmi összefoglaló is alátámasztotta, hogy egy vállalat akkor tud innovatívan 

működni, ha a meglévő tudását valamilyen módon képes „konzerválni”. Ezzel 

párhuzamosan azonban felismeri az újonnan belépő munkatársak hozott szakmai és nem 

szakmai tudásában rejlő potenciált és a kettőt tudatosan képes keverni. Ezért a maradék két 

hipotézis egyikében azt feltételeztem, hogy a mai vállalatok a visszafoglalkoztatásban 

látják a tacit tudás megtartásának legbiztosabb módját. A mélyinterjús kutatás elemzésénél 

bebizonyosodott, hogy a visszafoglalkoztatottak száma magas, viszont ezt elsődlegesen 

nem a tudás megőrzése motiválja. Több válaszadóban az interjú során tudatosult a 

visszafoglalkoztatás ez irányú pozitív hatása is. A jövő hipotéziseinek alátámasztását főleg 

a mélyinterjús kutatásra alapoztam. A következő táblázatban bemutatom azokat a 

tapasztalatokat, amiket a jövőre vonatkozó kutatások során szereztem: 

 

 

 

 

 

A JELENRE VONATKOZÓ TÉZIS:  

Bebizonyosodott, hogy a tudásmenedzsment eszközöket használó vállalatok, a tu-

dástranszferre is figyelmet fordítanak. A megosztási folyamatokat támogató eszkö-

zök azonban nagyobb hangsúllyal az explicit-, ritkább esetben a tacit tudás megosz-

tását támogatják. 
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59. ÁBRA: TAPASZTALATOK ÉS MEGJEGYZÉSEK A KUTATÁS ALAPJÁN 

Kérdés/ Témakör Tapasztalat 
Megjegyzéseim a hipotézisek 

tekintetében 

4/1 (toborzás): 

 

Hogyan zajlik a toborzás, 

kiválasztás egy kulcsemberi 

pozíció esetén? 

A legnagyobb gond az volt, hogy 

nem a folyamat jellegét ragadták 

meg, hanem a dokumentációról 

kezdek el mesélni, valamint nem 

a kulcsemberi pozícióról, hanem 

az általános kiválasztásról 

beszéltek. 
Véleményem szerint ez a 

visszajelzés is alátámasztja a jelen 

hipotéziseinek az 

elfogadhatóságát, amelyben azt 

feltételeztem, hogy ha egyáltalán 

használnak tudásátadási 

eszközöket a vállalatok akkor 

azokkal csak a tacit tudás 

megosztására koncentrálnak a 

vállalatok. A vállalatok többsége 

az ilyen típusú dokumentációkat 

elvégzendő feladatnak tekinti, de 

hasznosságát nem értelmezi. Az 

újonnan bejövő szakmai tudással 

nem foglalkoznak, a tapasztalati 

tudással még annyira sem. 

  

4/2, 4/3, 4/4 (kompetenciák): 

 

Milyen eszközökkel mérik a 

jelentkezők szakmai 

kompetenciáit? 

Milyen eszközökkel mérik a 

jelentkezők nem szakmai 

kompetenciáit? (komm. készség, 

döntési készség, csapatmunka, 

rugalmasság, egyéb 

tapasztalatok).  

Rögzítik a mért kompetenciákat? 

Hogyan? Mikor használják fel 

ismét? 

A kérdések egyik legvitatottabb 

pontja ez a két kérdés. 

Eszközökre alapjában véve nem 

is kaptunk választ, mivel a 

legtöbb vállalat sem teszteket, 

sem szituációs gyakorlatokat nem 

alkalmaz. A nem szakmai 

kompetenciákat (míg példákat 

nem hoztunk rá) sok helyen nem 

is értették/ akarták megérteni. És 

mivel nem is mérik sem a 

szakmai, sem a nem szakmai 

kompetenciákat, azért a 

rögzítésükre sem fordítanak 

figyelmet/időt/energiát. 

5/2, 5/3 (tudásátadás): 

 Milyen eszközökkel segítik a 

távozó szakmai tudásának 

átadását/megtartását a vállalat 

számára? 

Milyen eszközökkel segítik a 

távozó nem szakmai tudásának 

átadását/megtartását? 

A párhuzamos munkavégzésen, 

valamint dokumentáláson kívül 

egyéb tudásátadásra alkalmas 

eszközöket nem is említettek (sőt 

néhol ezt is csak rávezetés után). 

A nem szakmai tudással szintén 

nem tudtak mit kezdeni, szinte 

sehol nem használnak semmilyen 

eszközt erre vonatkozóan. És itt is 

meg kellett magyarázni, hogy mit 

is értünk nem szakmai tudás alatt. 

Ez a tapasztalat magáért beszél és 

a jelenre vonatkozó 

hipotéziseimet maximálisan 

igazolja. 

  



 186 

6/1 (szervezeti memória): 

 

Mit ért szervezeti memória alatt? 

  

A kérdéssor legmegosztóbb, és 

általában legvidámabb részéhez 

értünk. Kivétel nélkül általános 

megdöbbenés és tanácstalanág 

jellemezte a válaszadókat. 

Szervezeti memória fogalmával a 

legtöbb vállalat nem tudott mit 

kezdeni, annak ellenére, hogy a 

TM saját bevallásuk szerint 

fontos szerepet játszik az 

életükben. Sok helyen csak 

hosszas kérlelés után kaptam 

választ, de akkor sem mindig a 

kérdésre vonatkozóan. Sőt néhol 

a fogalom tisztázása után sem 

sikerült magukévá tenni a 

definíciót. A definícióból 

kiragadva 2-3 szót, próbáltak 

elmagyarázni, hogy milyen kiváló 

informatikai rendszereket 

vezettek be erre vagy arra a 

problémára. 

- megdöbbentett, hogy az elvileg 

a  tudás menedzselését fontosnak 

tartó szervezetek nem is hallottak 

a szervezeti memória fogalmáról, 

azonban a szervezeti memóriára 

vonatkozó hipotézisem 

elfogadásában megerősített, hogy 

a vállalatok memória alatt csak 

informatikai eszközök halmazát 

és tároló kapacitását értik. 

Ennek bizonyítására az egyik 

vállalat humán vezetőjének 

válaszát idézném: 

„Természetszerű, hogy 

mindenki dokumentálja a 

feladatait, az általa elvégzett 

munkafolyamatokat, és ezeket a 

közös meghajtón tárolva 

mindenki számára elérhetővé is 

teszi” 

6/2 (intézkedések): 

 

Milyen intézkedésekkel segítik 

elő, hogy a távozó munkatárs 

tudása a szervezeti memória 

részévé váljon? 

Sokan nem tettek különbséget e 

között a kérdés, valamint a 4/2 és 

4/3 kérdés tartalma között. Vagy 

elmondták ennek megfelelően 

ugyan azt a tartalmat, vagy csak 

visszautaltak rá. 

  

  

6/3 (visszafoglalkoztatás): 

 

Szívesen visszafoglalkoztatja a 

nyugdíjba vonult kollégákat? Mi 

ennek az oka?  

- Nincs utód 

- Kell a szakmai tudása 

- Kell az egyéb tudása (pl.: 

kapcsolatok) 

- Más (pl.: gazdasági okból) 

  

A bevezető kérdésekhez 

hasonlóan, ez is a 

legmegfoghatóbb kérdések közé 

tartozott, nem volt vele probléma. 

A válaszadók többsége azonban 

nem szívesen árulta el, hogy 

leginkább gazdasági 

megfontolásból foglalkoztat 

vissza. Látszott, hogy 

elgondolkoznak, hogy mennyire 

jó döntés volt a 

visszafoglalkoztatás tudás 

szempontjából is. 

Az utolsó hipotézisemet csak 

kiegészítéssel tudtam elfogadni, 

mivel a vállalatok ugyan 

visszafoglalkoztatják a nyugdíjba 

vonuló munkatársakat, de nem a 

tudásuk megtartása a legfőbb 

céljuk ezzel, hanem főként 

gazdasági okok vezetnek a 

visszafoglalkoztatáshoz, és az 

interjú tapasztalatai is azt 

mutatják, hogy sokszor nem is 

realizálják, hogy milyen tudást 

tartanak ezáltal vissza. 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 



 187 

A fentiek alapján a jövőre vonatkozóan a következő téziseket fogalmaztam meg: 

 

 

 

A következő táblázat összefoglalja a hipotézisek alapján a téziseket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A JÖVŐRE VONATKOZÓ TÉZISEK:  

1. A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a vállalatok a szervezeti memória 

fogalmát az infokommunikációs eszközök tároló funkciójával azonosítják.  

2. A kutatás bebizonyította továbbá, hogy a vállalatok vezetése - egyéb tudatos 

intézkedés hiányában - a távozó kulcsember visszafoglalkoztatásával támogat-

ja a tacit tudás megtartását, bár ez a folyamat nem tudatos. Az újonnan belépő 

munkavállaló hozott tacit tudását nem mérik, és nem használják. Ezzel lemon-

danak a vállalat régi és az új munkatárs által „hozott” új tudáselemek egyesíté-

séből következő innovációs fejlődés lehetőségének egy fontos eszközéről. 
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60. ÁBRA: TÉZISEK 

Hipotézis Tézis 

1. A közép és nagyvállalatok humánpoliti-

kai stratégiája nem számol tudatosan az 

alkalmazottak életkorával összefüggő, elő-

re jelezhető munkaerőmozgásokkal 
Megállapítottam, hogy a vizsgált szervezetek 

humánpolitikai stratégiája nem számol tuda-

tosan az alkalmazottak életkorával összefüg-

gő, előre jelezhető munkaerőmozgásokkal és 

az azzal jövő tacit tudás megóvással, konzer-

válással 

2. A vállalatok felső vezetése nem gon-

doskodik arról, hogy a távozó kulcsember 

tacit tudása megőrizhetővé váljon 

3. A vállalatok, amelyek tudásmenedzs-

ment eszközöket használnak, még ha ezen 

eszközök használata nem is tudatos – na-

gyobb valószínűséggel használják a tudás 

megosztás valamilyen formáját, szem előtt 

tartva a tacit tudás megosztását is. 
A vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy a 

tudásmenedzsment eszközöket használó vál-

lalatok, a tudástranszferre is figyelmet fordí-

tanak, amelyben nagyobb hangsúllyal az exp-

licit-, ritkább esetben a tacit tudás megosztá-

sát támogatják. 
4. A vállalatok leginkább az explicit tudás 

átadását támogató eszköztárból dolgoznak, 

a tacit tudás megosztást segítő eszközök 

csak eseti jelleggel fordulnak elő. 

5. A vállalatok szervezeti memória alatt az 

információtechnológiai eszközök haszná-

latát értik.  

A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a 

vállalatok a szervezeti memória fogalmát az 

infokommunikációs eszközök tároló funkció-

jával azonosítják 

6. A tacit tudás megtartását a cég vezetése 

a távozó kulcsember vissza-

foglalkoztatásában látja. 

A kutatás igazolta, hogy a vizsgált vállalatok 

vezetése - egyéb tudatos intézkedés hiányá-

ban - leginkább a távozó kulcsember vissza-

foglalkoztatásával támogatja a tacit tudás 

megtartását, bár ez a folyamat nem tudatos. 

7. A vállalatok innovációs tevékenységük Igazoltam, hogy azáltal hogy a régi és az új 
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támogatására nem keverik tudatosan a 

„meglévő” és az újonnan hozott tacit tu-

dást. 

tudást a vizsgált vállalatok tudatosan nem 

keverik lemondanak a meglévő tudásuk és az 

új munkatárs által „hozott” új tudáselemek 

egyesítéséből következő innovációs fejlődés 

lehetőségének egy fontos eszközéről. 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
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5. BEFEJEZÉS 

A kutatás összefoglalásaként megállapítom, hogy a vállalatok rendelkeznek szervezeti 

memóriával, még ha ennek legtöbb esetben nincsenek is tudatában. Érdekük és 

felelősségük ennek folyamatos fejlesztése és karbantartása. A vállalat eredményessége 

abban rejlik, hogy a régi munkatársak tudását és tapasztalatát milyen mértékben tudják 

megőrizni, illetve az új munkatársak friss tudásával ötvözni. A szervezeti memóriában 

felhalmozott tudások összevonása és az elavult ismeretek hatékony szelekciója a humán 

erőforrás innovációjának alapja. 

A KUTATÁS GYAKORLATI HASZNA 

A szakirodalom megismerése után, a kutatás legfőbb célja volt, annak bizonyítása, hogy a 

tacit tudás tárolásának a szervezeti memóriában különösen fontos, innovatív szerepe van. 

Feltett szándékom volt bebizonyítani, hogy a tacit tudás átadásának, megtartásának nem 

feltétlen és egyedüli módja a tudás explicitté tétele, mivel ez azt eredményezi, hogy a 

kodifikált tacit tudás is sok explicit tudás „sorsára jut” és valamelyik számítógép vagy 

irattár mélyén feledésbe merül. Különösen fontos ez a kérdés, amikor kulcspozícióban 

lévő, vagy/és kulcstudással rendelkező munkavállaló hagyja el a szervezetett. A 

vállalatoknál végzett felmérések és megfigyelések, valamint a TTMP modell alapján a 

következőkben bemutatom azt a rendszert, amely lehetővé teszi a tacit tudás szervezeti 

memóriába történő tárolását anélkül, hogy kizárólag a tudás leírhatóvá tételére helyezné a 

hangsúlyt.  

A disszertáció során a nyugdíjazási folyamatot, mint tervezhető munkaerőmozgást 

vizsgáltam. Ennek oka egyrészt, hogy kizártam azt a lehetőséget, hogy a nyugdíjba vonuló 

azért ne ossza meg a tudását, mert ha ezt megteszi, akkor a későbbiekben hátrányok 

érhetik, vagy, hogy a távozás körülményei miatt dacból ne akarja megosztani tapasztalatait, 

másrészt, úgy gondolom, hogy az a rendszer, amit a nyugdíjba vonuló munkavállaló 

esetében fel tudtam építeni, hosszútávon alkalmazható lesz egyéb okból, tervezhetően 

távozó munkatárs esetében is. 

A kulcsember meghatározásánál a kutatás folyamán megvizsgáltam, és a későbbiekben 

kulcsembernek nevezem azt a munkavállalót, aki rendelkezik egyrészt a vállalat stratégiája 

szempontjából fontos kompetenciákkal (ezeket minden szervezet maga ismeri), valamint 
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azzal a képességgel, hogy ezt át is tudja adni. A kulcsember legfontosabb ismérve, hogy 

példának állítható. Ezen munkavállaló tudás átadási képességét tapasztalat alapján döntik 

el. Senki nem dolgozik egyedül, akinek a tapasztalata fontos a többiek számára, attól 

például kérdeznek a többiek. A vállalatnak lehetősége van teljesítményértékeléssel 

formalizálni. A formalizált rendszerbe egy tudástérkép segítségével lehetőség nyílik 

ezeknek az embereknek a gyors megtalálására is. A teljesítményértékelés kérdésére itt csak 

annyiban térnék ki, hogy a tacit tudás megosztás záloga a teljesítményértékelés 

kiszélesítése olyan elemekkel, ami többek között azt vizsgálná, hogy mennyire alkalmas 

kulcsembernek az illető. Része lehet olyan pont, amely például azt méri, hogy hányszor 

fordulnak hozzá a munkatársak probléma esetén. Ezen túl a közvetlen vezetője érzi, hogy 

képes másokat motiválni és ő maga is fejlődni akar. Az előbbiekben felsorolt tényezők 

összessége adja a kulcsember személyét. 

A kulcsember tudásának tárolása 

A kutatás során a tudás tárolásának módjait az elemzés alapján két nagy csoportba 

oszthatjuk. 

A válaszadók többsége vagy a képzés vagy a dokumentálás valamilyen formáját jelölte 

meg. A képzésnél belső és külső oktató által tartott tanfolyamok, utánpótlás tervezés, 

mentor programok fordultak elő. A dokumentálásnál túlnyomó részt elektronikus úton, 

intranet segítségével történő tárolásról beszéltek. Ide sorolták továbbá a munkautasításokat 

és a minőségbiztosítás által megkívánt dokumentációt. 

Véleményem szerint valóban ez a két útja és módja van a tudás tárolásának, azonban az 

előzőekben leírtaktól eltérően képzelem el. 

A képzés és dokumentálás két féle lehet. Képzés alatt magának a kulcsembernek a 

képzését értem, ami a saját és a komplex tudásának fejlődését segíti. Vállalati oldalról cél 

ezeket a kulcsembereket a vállalathoz kötni. Ennek különböző eszközei vannak, mint 

például a karrierlehetőség, kihívás, mint motivációs tényezők.
44

 Másrészt a kulcsember 

maga képzi a többieket. Például olyan formában, hogy tananyagot ír és ezt belső tanfolyam 

formájában le is oktatja. 

A módszer előnyei:  hiteles 

   az oktató belülről ismeri a folyamatokat 

A módszer hátrányai: nincs külső impulzus 

 belső ellentét (attól, hogy valaki kulcsember, nem biztos, hogy 

                                                 

44
 Ezen eszközök részletes elemzése nem a disszertáció feladata. 
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mindenki elfogadja) 

Amennyiben az oktatás és a dokumentálás ilyen formában történik, a tacit tudás 

megosztás is lehetővé válik. A leírt „tananyag” tartalmazza azt az explicit tudást, ami 

kodifikálható, leírható, a kulcsember pedig az oktatásba beleviszi a tapasztalatait, érzéseit, 

történeteit, élményeit, megemlíti kapcsolatait, egyszóval azokat az elemeket, amitől a tudás 

tacit részét nem tekintjük megoszthatónak. 

Itt kell mindenképen kitérnem röviden az informatikai eszközökre. Azt a szakirodalom 

alapján is kijelenthetem, hogy az ember maga tárolja a tudást és azt is kijelenthetem, hogy 

a komplex tudást csakis az ember tudja tárolni. Az informatikai rendszerek csupán az 

ismeretek tárolására, megosztására használhatóak, abban viszont nélkülözhetetlen szerepe 

van. 

A tudás konzerválása 

Végezetül következzen az, ami a kutatás igazi tudományos értékét, ugyanakkor a 

gyakorlati életben való hasznosságát valóban alátámasztja, és ami talán az első lépést 

jelentheti ahhoz, hogy a klasszikusnak számító „SECI” spirált elhagyva a tacit tudás 

konzerválásának, szervezeti memóriába történő beépítésének új lehetőségét megvilágítsa. 

A tudás konzerválásához program kell: 

A következő ábra mutatja azt a modellt, amely a program alapjául szolgál: 

61. ÁBRA: TACIT TUDÁS MEGOSZTÁSI FOLYAMAT MODELL 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Az első lépésben ismertetni kell a helyzetet, hogy a munkavállalónak el kell, vagy el 

akar menni nyugdíjba. Mindkét esetre van példa. Ezután érdekeltté kell tenni abban a 
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távozó munkavállalót, hogy megossza a tudását. Ha érdekelt benne, akkor motivált is lesz. 

Ösztönözni kell arra, hogy az ismeretét adja át, ahogy majd a betanítást végzi, abban 

benne van a személyisége. Nehéz érdekelté tenni, mert senki nem szereti, ha pótolható. Ha 

ő akar nyugdíjba menni, akkor is rossz érzés, hogy pótolhatóak vagyunk. Azzal tudom 

motiválttá tenni, hogy tudatom vele, hogy azáltal válik pótolhatatlanná, hogy még ezt is 

tudja biztosítani a szervezet számára.  

Következő lépésben a távozó kulcsemberhez egy betanítási, képzési programot kell 

rendelni.  

A program tartalmazza: 

 időterv (mikor megy nyugdíjba, ezzel kapcsolatban mikor mi a teendője) 

 kit/kiket kell betanítani 

 a betanítást milyen módon fogja mérni a vállalat 

 milyen szerepet kap az utód kiválasztásában a távozó munkatárs 

Mindezek végrehajtásában érdekeltté kell tenni. A pénz ilyen esetben már nem motivál, 

egyedi eszközöket kell használni. Az elismerés nagyon fontos eleme a rendszernek. 

Amennyiben sikerül motiválnom abban, hogy a program sikeresen menjen végbe, annak az 

eredménye egy rendszerezett tudást (explicit + tacit) birtokló utód, egy elismert, 

elégedetten távozó kulcsember, aki szükség esetén tanácsadóként, akár a vállalat 

rendelkezésére állhat szükség esetén.  

KÖVETKEZTETÉSEK, KORLÁTOK, JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK 

Végezetül pedig levonom a következtetéseket, összefoglalom a kutatás korlátait és a 

jövőbeli kutatás lehetséges irányait.  

Vizsgálataim úgy vélem, hogy csak az első lépesek voltak a tacit tudás megosztásának 

egy a tudásspiráltól eltérő, dinamikus felfogásban történő mélyebb megismerésében és az 

összefüggések feltárásában.   

Idő- és pénzügyi korlátok miatt nem volt, és nem is lehetett célom, hogy e témát minden 

szempontból megvizsgáljam és kutassam, mindösszesen kezdeti kutatási alapköveket 

tudtam letenni és a jövőben ezen az úton próbálok meg továbbhaladni.  

Ugyanakkor hiszem, hogy a téma interdiszciplináris jellegéből fakadóan a kutatási 

lehetőség adott, nemcsak a vezetéstudomány művelőinek, de számos tudományterület 

kutatóinak is.   

Célul tűztem ki egy olyan feltáró kutatás elvégzését, amely a tapasztalati/tacit tudás 
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jelentőségére, átadásának szükségességére és lehetőségeire, valamint annak eszközeire 

fókuszál tervezhető munkaerőmozgás esetén. Szándékomban állt továbbá egy olyan 

használható „segédeszközt” adni a vállalatok kezébe, mely közvetlen módon megmutatja 

azokat az összefüggéseket, amelyek alapján a múltban megtett tudásátadási intézkedések 

birtokában - vagy éppen a meg nem tett tudásátadási intézkedések hiányában - képesek a 

jövő várható eredményeire fókuszálva a jelenben ésszerűen cselekedni, illetve azokra 

vonatkozó döntéseket hozni. Egy, az elmélet alapján felállított modell, - a Tacit Tudás 

Megosztási Piramis (TTMP) modell - megalkotása segítségével vizualizálhatóvá vált a 

múlt-jelen-jövő viszonylatában mindaz, ami a tacit tudás megosztást kiemeli a 

tudásspirálból és a tacit tudás explicitté tétele helyett azokra a folyamatokra fókuszál, 

amelyek egy rendszerszemléletű megközelítésen alapulnak. Az elért eredmények 

hasznosíthatóak a közép és nagyvállalatok tudásmenedzsment rendszereinek fejlesztésére, 

a tacit tudás megőrzésének szélesebb körű támogatására és a vállalati innováció érdekében 

az új munkatárssal együtt érkező új tapasztalati tudás felhasználására is. 

Úgy vélem, a kutatás folytatása érdekében mindenképpen szükséges a mintaszám 

növelése és olyan további vállalatok bevonása, amelyek a korlátaim miatt, most nem voltak 

jelen a kutatásban. Bár az értékelés során többnyire sikerült szignifikáns különbségeket 

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

A kutatás korlátai között feltétlenül meg kell említenem, hogy olyan témát vizsgáltam, 

ahol a folyamatok sokszor nem tudatosan mennek végbe és a válaszadóknak arról kellett 

beszélniük, ami sokszor akkor vált számukra is világossá és tudatossá, amikor a kutatás 

résztvevői lettek. 

A módszertan megválasztásánál figyelembe kellett vennem azokat a jellemzőket, 

amelyek a menedzsment tudományokat megkülönböztetik az általános 

közgazdaságtudománytól, így a kutatást nem a priori feltételekkel kezdtem, ez 

magyarázza, hogy a kutatási, elemzési módszerek széles skálája használatba került. 

A kutatás során feltételeztem, hogy a nyugdíjba vonuló munkatárs szándékosan nem 

akarja visszatartani, magával vinni a tacit tudását, mivel számára ez a jövőben semmilyen 

előnnyel nem járna. Mivel célom a kutatás tovább folytatása és annak vizsgálata, hogy az 

egyéb tervezhető munkaerőmozgások (mint például a szülési szabadság) esetén mi jellemzi 

a tervezhető tacit tudás átadás és a szervezeti memóriában történő megőrzését, a 

motivációhoz kapcsolódó tényezőket sem lehet egy későbbi kutatásban figyelmen kívül 

hagyni. 

Továbbá mindenképpen előnyös lenne nemzetközi összehasonlításokat is végezni, 
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mivel a tudásmegosztást erősen befolyásolják a nemzeti kultúra jellemzői is.   

A kutatás lefolytatásának időszerűségében és az új irányok keresésének 

szükségességében megerősített egyrészt a vállalatvezetők érdeklődése és hatékony 

együttműködése valamint a szakmai konferenciákon a kutatással összefüggő eredményeim 

prezentálásának pozitív érdeklődő fogadtatása. 

Úgy gondolom, hogy jelen kutatásom valóban az első lépést jelenti azon az úton, amely 

a tapasztalatokon alapuló tacit tudás megosztásánál figyelembe veszi egyrészt a vállalatok 

egyre komplexebbé váló folyamatait, segít felismerni, hogy a tudásmegosztás nem 

szűkíthető le egyes informatikai eszközök kínálta tárolási és megosztási funkciók 

használatára, és hogy az emberhez köthető tudás megosztásánál maga az ember kell, hogy 

a középpontba kerüljön.  

Dolgozatomat a dalai Láma szavaival zárom: 

 

 

 

„Oszd meg tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy 

halhatatlan légy. 
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7. MELLÉKLETEK 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A H1 HIPOTÉZIS IGAZOLÁSÁRA FELHASZNÁLT STATISZTIKAI TÁBLÁK 

 

A H1 hipotézis igazolásához felhasznált kérdésekre adott válaszok gyakorisági táblázatai: 

 

 

 Mekkora a vállalatnál az átlagéletkor? 

 

  

Gyako-

riság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

30 év alatti 10 4,0 4,0 4,0 

30-35 50 20,2 20,2 24,2 

36-42 98 39,5 39,5 63,7 

43 vagy afeletti 90 36,3 36,3 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

 Figyelemmel kíséri-e a tervezhető munkaerő-elvándorlást? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

Igen, pontos 

számot tudok mon-

dani 

88 35,5 35,5 35,5 

Hozzávetőlege-

sen meg tudom 

mondani 

126 50,8 50,8 86,3 

Nem tudom 26 10,5 10,5 96,8 

Ez nem fontos 

információ a vállalat 

számára 

8 3,2 3,2 100,0 

Total 248 100,0 100,0   
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Milyen mértékben kell szembenéznie az Ön vállalatának az elöregedéssel? 

 

  

Gyako-

riság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

jelent problémát 
104 41,9 41,9 41,9 

kis mértékben 

jelent problémát 
72 29,0 29,0 71,0 

problémát jelent 48 19,4 19,4 90,3 

jelentősen érinti 

a vállalatot 
24 9,7 9,7 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben kell szembenéznie az Ön vállalatának a know-how vesztéssel? 

 

  

Gyako-

riság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

jelent problémát 
90 36,3 36,3 36,3 

kis mértékben 

jelent problémát 
98 39,5 39,5 75,8 

problémát jelent 50 20,2 20,2 96,0 

jelentősen érinti 

a vállalatot 
10 4,0 4,0 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben kell szembenéznie az Ön vállalatának az innovációs lemaradás-

sal? 

 

  

Gyako-

riság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem je-

lent problémát 
100 40,3 40,3 40,3 

kis mértékben je-

lent problémát 
98 39,5 39,5 79,8 

problémát jelent 38 15,3 15,3 95,2 

jelentősen érinti a 

vállalatot 
12 4,8 4,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0   
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Milyen mértékben kell szembenéznie az Ön vállalatának utánpótlás hiánnyal? 

 

  

Gyako-

riság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem je-

lent problémát 
94 37,9 37,9 37,9 

kis mértékben je-

lent problémát 
72 29,0 29,0 66,9 

problémát jelent 56 22,6 22,6 89,5 

jelentősen érinti a 

vállalatot 
26 10,5 10,5 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

  

Milyen mértékben kell szembenéznie azzal, hogy az idősebb munkavállalói egyszer-

re hagyják el a vállalatot? 

 

  

Gyako-

riság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem je-

lent problémát 
118 47,6 47,6 47,6 

kis mértékben je-

lent problémát 
74 29,8 29,8 77,4 

problémát jelent 42 16,9 16,9 94,4 

jelentősen érinti a 

vállalatot 
14 5,6 5,6 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

 

A H1 hipotézis igazolására lefolytatott variancia elemzés táblázatai: 

 

 

 Levene-teszt 
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Leven

e statisz-

tika df1 df2 

Szignif

ikancia. 

Figyelemmel kíséri e a 

tervezhető munkaerő-

elvándorlást? 

0,394 3 244 0,758 

Milyen mértékben kell 

szembenéznie az elöre-

gedéssel? 

3,587 3 244 0,016 

Milyen mértékben kell 

szembenéznie know-how 

vesztéssel? 

1,272 3 244 0,287 

Milyen mértékben kell 

szembenéznie innovációs 

lemaradással? 

0,851 3 244 0,469 

Milyen mértékben kell 

szembenéznie utánpótlás 

hiánnyal? 

1,619 3 244 0,189 

Milyen mértékben kell 

szembenéznie az idősek 

egyszerre hagyják el a 

váll? 

1,465 3 244 0,228 

 



 221 

 ANOVA 

 

 

Eltérés négy-

zetösszeg 

Átlagos 

négyzetösszeg F 

Szign

i- 

fikancia 

Figyelemmel kíséri e a 

tervezhető munkaerő-

elvándorlást? 

  

  

Csoportok 

között 
14,289 4,763 9,435 

0,00

4 

Csoportokon 

belül 
123,179 0,505     

Total 137,468       

Milyen mértékben kell 

szembenéznie know-how 

vesztéssel? 

  

  

Csoportok 

között 
5,430 1,810 2,554 0,293 

Csoportokon 

belül 
172,957 0,709     

Total 

178,387       

Milyen mértékben kell 

szembenéznie innovációs 

lemaradással? 

  

  

Csoportok 

között 
10,509 3,503 5,038 0,065 

Csoportokon 

belül 
169,668 0,695     

Total 180,177       

Milyen mértékben kell 

szembenéznie utánpótlás 

hiánnyal? 

  

  

Csoportok 

között 
10,475 3,492 3,510 0,165 

Csoportokon 

belül 
242,735 0,995    

Total 253,210     

Milyen mértékben kell 

szembenéznie az idősek 

egyszerre hagyják el a 

váll? 

  

  

Csoportok 

között 
13,067 4,356 5,488 

0,04

9 

Csoportokon 

belül 
193,642 0,794    

Total 206,710     
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A H2 HIPOTÉZIS IGAZOLÁSÁRA FELHASZNÁLT STATISZTIKAI TÁBLÁK 

 

A H2 hipotézis igazolásához felhasznált kérdésekre adott válaszok gyakorisági táblázatai: 

 

operativ vagy stratégiai szint 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

stratégiai szint 34 13,7 13,7 13,7 

operativ szint 78 31,5 31,5 45,2 

mindkettő 136 54,8 54,8 100,0 

Total 
248 100,0 100,0   

 

 

Eddigiekben használta-e a job-rotációt? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
96 38,7 40,3 40,3 

ritkán használ-

tuk 
70 28,2 29,4 69,7 

gyakran hasz-

náltuk 
58 23,4 24,4 94,1 

mindig használ-

tuk 
14 5,6 5,9 100,0 

Total 238 96,0 100,0   

Nem jelölt 10 4,0     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e az utód ugyanarról az osztályról jön? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 
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Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
84 33,9 34,7 34,7 

ritkán használ-

tuk 
70 28,2 28,9 63,6 

gyakran hasz-

náltuk 
64 25,8 26,4 90,1 

mindig használ-

tuk 
24 9,7 9,9 100,0 

Total 242 97,6 100,0   

Nem jelölt 6 2,4     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e a storytelling, történetek mesélése módszert? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
58 23,4 25,0 25,0 

ritkán használ-

tuk 
78 31,5 33,6 58,6 

gyakran hasz-

náltuk 
76 30,6 32,8 91,4 

mindig használ-

tuk 
20 8,1 8,6 100,0 

Total 232 93,5 100,0   

Nem jelölt 16 6,5     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e a videók készítését? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
148 59,7 62,7 62,7 

ritkán használ-

tuk 
68 27,4 28,8 91,5 

gyakran hasz-

náltuk 
20 8,1 8,5 100,0 

Total 236 95,2 100,0   
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Nem jelölt 12 4,8     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e az interjúk készítését? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
108 43,5 45,4 45,4 

ritkán használ-

tuk 
62 25,0 26,1 71,4 

gyakran hasz-

náltuk 
52 21,0 21,8 93,3 

mindig használ-

tuk 
16 6,5 6,7 100,0 

Total 238 96,0 100,0   

Nem jelölt 10 4,0     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e a mentori rendszer, coaching használatát? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
70 28,2 29,7 29,7 

ritkán használ-

tuk 
76 30,6 32,2 61,9 

gyakran hasz-

náltuk 
70 28,2 29,7 91,5 

mindig használ-

tuk 
20 8,1 8,5 100,0 

Total 236 95,2 100,0   

Nem jelölt 12 4,8     

Total 248 100,0     
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Eddigiekben használta-e az előadások szervezését? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
98 39,5 41,2 41,2 

ritkán használ-

tuk 
66 26,6 27,7 68,9 

gyakran hasz-

náltuk 
48 19,4 20,2 89,1 

mindig használ-

tuk 
26 10,5 10,9 100,0 

Total 238 96,0 100,0   

Nem jelölt 10 4,0     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e a szimulációkat, szerepjátékokat? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
150 60,5 63,0 63,0 

ritkán használ-

tuk 
58 23,4 24,4 87,4 

gyakran hasz-

náltuk 
26 10,5 10,9 98,3 

mindig használ-

tuk 
4 1,6 1,7 100,0 

Total 238 96,0 100,0   

Nem jelölt 10 4,0     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e az átadási jegyzőkönyv készítését? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

egyáltalán nem 

használtuk 
80 32,3 33,9 33,9 

ritkán használ- 46 18,5 19,5 53,4 
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tuk 

gyakran hasz-

náltuk 
70 28,2 29,7 83,1 

mindig használ-

tuk 
40 16,1 16,9 100,0 

Total 236 95,2 100,0   

Nem jelölt 12 4,8     

Total 248 100,0     

 

 

Eddigiekben használta-e a összehangolt átmenet a nyugdíjazási folyamatokba? 

 

  

Gyakori-

ság Megoszlás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumulatív 

megoszlás 

Vála-

szok 

  

  

  

  

egyáltalán nem 

használtuk 
94 37,9 39,8 39,8 

ritkán használ-

tuk 
60 24,2 25,4 65,3 

gyakran hasz-

náltuk 
46 18,5 19,5 84,7 

mindig használ-

tuk 
36 14,5 15,3 100,0 

Total 236 95,2 100,0   

Nem jelölt 12 4,8     

Total 248 100,0     
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A H2 hipotézis igazolására lefolytatott variancia elemzés táblázatai: 

 

 

Levene-teszt 

 

  

Levene sta-

tisztika df1 df2 

Szignifikan

cia 

Eddigiekben használta-e 

a jobrotációt? 
3,565 2 235 0,091 

Eddigiekben használta-e 

az utód ugyanarról az osz-

tályról jön? 

5,802 2 239 0,044 

Eddigiekben használta-e 

a storytelling, történetek 

mesélése módszert? 

0,953 2 229 0,321 

Eddigiekben használta-e 

a videók készítését? 
10,679 2 233 0,641 

Eddigiekben használta-e 

az interjúk készítését? 
1,462 2 235 0,227 

Eddigiekben használta-e 

a mentori rendszer, 

coaching használatát? 

1,973 2 233 0,167 

Eddigiekben használta-e 

a előadások szervezését? 
7,953 2 235 0,012 

Eddigiekben használta-e 

a szimulációkat, szerepjáté-

kokat? 

9,597 2 235 0,505 

Eddigiekben használta-e 

a átadási jegyzőkönyv készí-

tését? 

13,471 2 233 0,195 

Eddigiekben használta-e 

a összehangolt átmenet a 

nyugdíjazási folyamatokba? 

12,343 2 233 0,156 
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ANOVA 

 

 

 

Eltérés 

négyzetösszeg 

Átlagos 

négyzetösszeg F 

Szignifikan

cia 

Eddigiekben használ-

ta-e a job-rotációt? 

  

  

Csoportok 

között 
4,062 2,031 

2,3

22 
0,202 

Csoporton 

belül 
205,518 0,875     

Total 209,580       

Eddigiekben használ-

ta-e a storytelling, törté-

netek mesélése mód-

szert? 

  

  

Csoportok 

között 
,019 0,009 

0,0

11 
0,989 

Csoporton 

belül 
199,481 0,871     

Total 
199,500       

Eddigiekben használ-

ta-e a videók készítését? 

  

  

Csoportok 

között 
3,352 1,676 

4,1

01 
0,549 

Csoporton 

belül 
95,224 0,409     

Total 98,576       

Eddigiekben használ-

ta-e az interjúk készíté-

sét? 

  

  

Csoportok 

között 
1,770 0,885 

0,9

46 
0,390 

Csoporton 

belül 
219,810 0,935     

Total 221,580       

Eddigiekben használ-

ta-e a mentori rendszer, 

coaching használatát? 

  

  

Csoportok 

között 
1,265 0,633 

0,6

96 
0,500 

Csoporton 

belül 
211,955 0,910     

Total 213,220       

Eddigiekben használ-

ta-e a szimulációkat, sze-

repjátékokat? 

  

  

Csoportok 

között 
4,498 2,249 

4,0

36 
0,402 

Csoporton 

belül 
130,964 0,557     

Total 135,462       

Eddigiekben használ-

ta-e a átadási jegyző-

könyv készítését? 

  

  

Csoportok 

között 
29,085 14,542 

13,

024 
0,017 

Csoporton 

belül 
260,153 1,117     

Total 289,237       
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Eddigiekben használ-

ta-e a összehangolt át-

menet a nyugdíjazási fo-

lyamatokba? 

  

  

Csoportok 

között 
2,246 1,123 

0,9

37 
0,393 

Csoporton 

belül 
279,314 1,199     

Total 
281,559       
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A H3 HIPOTÉZIS IGAZOLÁSÁRA FELHASZNÁLT STATISZTIKAI TÁBLÁK 

 

A H3 hipotézis igazolásához felhasznált kérdésekre adott válaszok gyakorisági táblázatai: 

 

Van-e lehetőség a munkatársaknak kávésarok beszélgetésekre? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes megosz-

lás 

Kumulatív megosz-

lás 

Va

lid 

ne

m 
102 41,1 41,1 41,1 

  ig

en 
146 58,9 58,9 100,0 

  To

tal 
248 100,0 100,0   

 

 

Van-e lehetősége a munkatársaknak sport klubban való részvételre? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes megosz-

lás 

Kumulatív megosz-

lás 

Va

lid 

ne

m 
14 5,6 5,6 5,6 

  ig

en 
234 94,4 94,4 100,0 

  To

tal 
248 100,0 100,0   

 

 

Van-e lehetősége a munkatársaknak informális találkozókra, beszélgetésekre? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes megosz-

lás 

Kumulatív megosz-

lás 

Va

lid 

ne

m 
118 47,6 47,6 47,6 

  ig

en 
130 52,4 52,4 100,0 
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  To

tal 
248 100,0 100,0   

 

 

Van-e lehetősége a munkatársaknak társasági programokra, céges kirándulásokra? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes megosz-

lás 

Kumulatív megosz-

lás 

Va

lid 

ne

m 
112 45,2 45,2 45,2 

  ig

en 
136 54,8 54,8 100,0 

  To

tal 
248 100,0 100,0   
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A H3 hipotézis igazolására lefolytatott kereszttábla-elemzés táblázatai: 

 

Kávésarok 

 

  

  

Tm eszközök folyamatos használata 

Total 

  

Kilépés-

kor 

Folyama-

tosan 

Nem je-

lölt 

Van-e lehető-

ség a munkatár-

saknak kávésarok 

beszélgetésekre? 

  

  

  

ne

m 

  

Vála-

szok 
26 76 0 102 

Meg-

oszlás 
31,7% 47,5% ,0% 41,1% 

ig

en 

  

Vála-

szok 
56 84 6 146 

Meg-

oszlás 
68,3% 52,5% 100,0% 58,9% 

Total 

  

Vála-

szok 
82 160 6 248 

Meg-

oszlás 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

 

 

Sportklubok 

  

  

  

Tm eszközök folyamatos használata Total 

  

  

Kilé-

péskor 

Folyamato-

san 

Nem 

jelölt 

Van-e lehetősé-

ge a munkatársak-

nak sport klubban 

való részvételre? 

  

  

  

n

em 

  

Vála-

szok 
6 8 0 14 

Megosz-

lás 
7,3% 5,0% ,0% 5,6% 

ig

en 

  

Vála-

szok 
76 152 6 234 

Megosz-

lás 
92,7% 95,0% 

100,0

% 
94,4% 

Total 

  

Vála-

szok 
82 160 6 248 

Megosz-

lás 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 
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Informális találkozók, beszélgetések 

  

  Tm eszközök folyamatos használata Total 

  

    

Kilé-

péskor 

Folyamato-

san 

Nem 

jelölt 

Van-e lehetősé-

ge a munkatársak-

nak informális talál-

kozókra, beszélge-

tésekre? 

  

  

  

n

em 

  

Vála-

szok 
36 78 4 118 

Meg-

oszlás 
43,9% 48,8% 66,7% 47,6% 

ig

en 

  

Vála-

szok 
46 82 2 130 

Meg-

oszlás 
56,1% 51,3% 33,3% 52,4% 

Total 

  

Vála-

szok 
82 160 6 248 

Meg-

oszlás 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 

 

 

 

 

Társasági programok, céges kirándulások 

 

  

  

Tm eszközök folyamatos használata Total 

  

  

  

Kilé-

péskor 

Folyamato-

san 

Nem 

jelölt 

Van-e lehető-

sége a munkatár-

saknak társasági 

programokra, cé-

ges kirándulások-

ra? 

  

  

  

n

em 

  

Vála-

szok 
26 84 2 112 

Meg-

oszlás 
31,7% 52,5% 33,3% 45,2% 

ig

en 

  

Vála-

szok 
56 76 4 136 

Meg-

oszlás 68,3% 47,5% 66,7% 54,8% 

Total 

  

Vála-

szok 
82 160 6 248 

Meg-

oszlás 
100,0% 100,0% 

100,0

% 

100,0

% 
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A kereszttábla elemzés vizsgált mutatói 

 

Szignifikanci

ák (két oldali) 
Kávésarok Sportklubok 

Informális 

találkozók, be-

szélgetések 

Társasági 

programok, cé-

ges kirándulá-

sok 

Pearson-féle 

Khi Négyzet 
0,007 0,633 0,494 0,007 

Valószínűsé-

gi arány 
0,002 0,543 0,491 0,007 

Cramer-féle 

V 
0,003 0,633 0,494 0,007 

Goodman és 

Kruskal tau 
0,007 0,615 0,623 0,000 

 



 235 

A H3 hipotézis igazolására lefolytatott variancia elemzés táblázatai: 

 

Levene-teszt 

 

  

Levene statisz-

tika df1 df2 

Szignifikan

cia 

Eddigiekben használ-

ta-e az utód ugyanarról 

az osztályról jön? 

0,768 1 240 0,382 

Eddigiekben használ-

ta-e a storytelling, törté-

netek mesélése mód-

szert? 

1,734 1 230 0,189 

Eddigiekben használ-

ta-e a videók készítését? 
1,897 1 234 0,170 

Eddigiekben használ-

ta-e az interjúk készíté-

sét? 

2,696 1 236 0,102 

Eddigiekben használ-

ta-e a mentori rendszer, 

coaching használatát? 

4,575 1 234 0,033 

Eddigiekben használ-

ta-e a előadások szerve-

zését? 

24,760 1 236 0,000 

Eddigiekben használ-

ta-e a szimulációkat, sze-

repjátékokat? 

13,508 1 236 0,000 

Eddigiekben használ-

ta-e a átadási jegyző-

könyv készítését? 

7,880 1 234 0,005 

Eddigiekben használ-

ta-e a összehangolt át-

menet a nyugdíjazási fo-

lyamatokba? 

16,449 1 234 0,000 

Eddigiekben használ-

ta-e a jobrotációt? 
10,362 1 236 0,001 
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ANOVA 

 

  

Eltérés 

négyzetösszeg 

Átlagos 

négyzetösszeg F 

Szignifikan

cia 

Eddigiekben használ-

ta-e az utód ugyanarról 

az osztályról jön? 

  

  

Csoportok 

között 
18,288 18,288 

19,7

29 
0,000 

Csoporton 

belül 
222,473 0,927     

Total 240,760       

Eddigiekben használ-

ta-e a storytelling, törté-

netek mesélése mód-

szert? 

  

  

Csoportok 

között 
9,549 9,549 

11,5

62 
0,001 

Csoporton 

belül 
189,951 0,826     

Total 

199,500       

Eddigiekben használ-

ta-e a videók készítését? 

  

  

Csoportok 

között 
0,571 0,571 

1,36

2 
0,244 

Csoporton 

belül 
98,006 0,419     

Total 98,576       

Eddigiekben használ-

ta-e az interjúk készíté-

sét? 

  

  

Csoportok 

között 
12,318 12,318 

13,8

92 
0,000 

Csoporton 

belül 
209,261 0,887     

Total 221,580       
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4. számú melléklet 

A H4 HIPOTÉZIS IGAZOLÁSÁRA FELHASZNÁLT STATISZTIKAI TÁBLÁK 

 

A H4 hipotézis igazolásához felhasznált kérdésekre adott válaszok gyakorisági táblázatai: 

 

Explicit eszközök: 

 

Milyen mértékben aktív a vállalat az adatbankok, dokumentációs menedzsment te-

rületén? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
34 13,7 13,7 13,7 

kis mértékben hasz-

nálja 
66 26,6 26,6 40,3 

gyakran használja 82 33,1 33,1 73,4 

rendszeresen használ-

ja 
60 24,2 24,2 97,6 

Nem jelölt 6 2,4 2,4 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben aktív a vállalat a szakértői rendszerek kialakításában? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
32 12,9 12,9 12,9 

kis mértékben hasz-

nálja 
80 32,3 32,3 45,2 

gyakran használja 110 44,4 44,4 89,5 

rendszeresen hasz- 24 9,7 9,7 99,2 
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nálja 

 Nem jelölt 2 0,8 0,8 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben aktív a vállalat a közösségi hálózatok használatából? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
110 44,4 44,4 44,4 

kis mértékben hasz-

nálja 
58 23,4 23,4 67,7 

gyakran használja 36 14,5 14,5 82,3 

rendszeresen hasz-

nálja 
38 15,3 15,3 97,6 

 Nem jelölt 6 2,4 2,4 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

Milyen mértékben aktív a vállalat a tudás/kompetenciatérkép megrajzolásában? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
58 23,4 23,4 23,4 

kis mértékben hasz-

nálja 
92 37,1 37,1 60,5 

gyakran használja 50 20,2 20,2 80,6 

rendszeresen hasz-

nálja 
40 16,1 16,1 96,8 

 Nem jelölt 8 3,2 3,2 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a belső munkatársi kommunikációs hálózato-

kat? 
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Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 18 7,3 7,3 7,3 

ritkán 44 17,7 17,7 25,0 

gyakran 106 42,7 42,7 67,7 

nagyon gyakran 
58 23,4 23,4 91,1 

Nem jelölt 22 8,9 8,9 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat az it, software (internet, intranet)? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 46 18,5 18,5 18,5 

ritkán 56 22,6 22,6 41,1 

gyakran 74 29,8 29,8 71,0 

nagyon gyakran 
48 19,4 19,4 90,3 

Nem jelölt 24 9,7 9,7 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

Implicit eszközök: 

 

Milyen mértékben aktív a vállalat a tanulás a múltbeli történésekből? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
20 8,1 8,1 8,1 

kis mértékben hasz-

nálja 
30 12,1 12,1 20,2 

gyakran használja 110 44,4 44,4 64,5 

rendszeresen hasz-

nálja 
86 34,7 34,7 99,2 

 Nem jelölt 2 0,8 0,8 100,0 
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 Total 248 100,0 100,0   

 

Milyen mértékben használja a vállalat a vegyes csoportokat? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 50 20,2 20,2 20,2 

ritkán 84 33,9 33,9 54,0 

gyakran 72 29,0 29,0 83,1 

nagyon gyakran 
20 8,1 8,1 91,1 

Nem jelölt 22 8,9 8,9 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a job-rotációt? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 82 33,1 33,1 33,1 

ritkán 100 40,3 40,3 73,4 

gyakran 22 8,9 8,9 82,3 

nagyon gyakran 
10 4,0 4,0 86,3 

Nem jelölt 34 13,7 13,7 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a mentori rendszereket, coachingot? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 80 32,3 32,3 32,3 

ritkán 74 29,8 29,8 62,1 

gyakran 48 19,4 19,4 81,5 

nagyon gyakran 
16 6,5 6,5 87,9 

Nem jelölt 30 12,1 12,1 100,0 
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 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a minőségi köröket? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 74 29,8 29,8 29,8 

ritkán 58 23,4 23,4 53,2 

gyakran 64 25,8 25,8 79,0 

nagyon gyakran 
24 9,7 9,7 88,7 

Nem jelölt 28 11,3 11,3 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a mester-tanuló elvet? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 78 31,5 31,5 31,5 

ritkán 48 19,4 19,4 50,8 

gyakran 50 20,2 20,2 71,0 

nagyon gyakran 
42 16,9 16,9 87,9 

Nem jelölt 30 12,1 12,1 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

Explicit és implicit tudásátadási eszközök: 

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a továbbképzési lehetőségeket? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

egyáltalán nem 20 8,1 8,1 8,1 

ritkán 52 21,0 21,0 29,0 
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gyakran 118 47,6 47,6 76,6 

nagyon gyakran 
38 15,3 15,3 91,9 

Nem jelölt 20 8,1 8,1 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben használja a vállalat a vállalati workshopokat? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem 96 38,7 38,7 38,7 

ritkán 74 29,8 29,8 68,5 

gyakran 24 9,7 9,7 78,2 

nagyon gyakran 
26 10,5 10,5 88,7 

Nem jelölt 28 11,3 11,3 100,0 

 Total 248 100,0 100,0   

 

 

Milyen mértékben aktív a vállalat a legjobb gyakorlatok keresésében? 

 

  

Gyakori-

ság 

Megosz-

lás 

Érvényes 

megoszlás 

Kumula-

tív megosz-

lás 

Vála-

szok 

  

  

  

egyáltalán nem hasz-

nálja 
26 10,5 10,5 10,5 

kis mértékben hasz-

nálja 
46 18,5 18,5 29,0 

gyakran használja 98 39,5 39,5 68,5 

rendszeresen hasz-

nálja 
76 30,6 30,6 99,2 

nem jelölt 2 0,8 0,8 100,0 

Total 248 100,0 100,0   

 

 

A H4 hipotézis igazolására lefolytatott faktorelemzés táblázatai: 
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KMO és Bartlett teszt 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Kritérium 0,860 

Bartlett teszt 

  

  

Khí négyzet 1229,819 

Szabadságfok 171 

Szignifikancia 0,000 

 

 

A teljes magyarázott variancia 

 

Kompo-

nens 

  

Kezdeti értékek Faktorelemzés utáni értékek 

Total 

Varian-

cia-hányad 

Kumulatív va-

rianciahányad Total 

Varian-

cia-hányad 

Kumulatív va-

rianciahányad 

1 6,83

0 
35,949 35,949 6,830 35,949 35,949 

2 3,03

9 
15,993 51,942 3,039 15,993 51,942 

3 1,50

6 
7,924 59,867 1,506 7,924 59,867 

4 1,09

3 
5,755 65,622 1,093 5,755 65,622 

5 0,76

3 
4,013 69,635       

6 0,71

6 
3,770 73,405       

7 0,68

4 
3,599 77,004       

8 0,61

3 
3,226 80,230       

9 0,53

9 
2,835 83,066       

10 0,50

8 
2,674 85,740       

11 0,48

2 
2,536 88,276       

12 0,42

2 
2,222 90,497       

13 0,38

5 
2,028 92,526       

14 0,31 1,673 94,199       
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8 

15 0,27

8 
1,462 95,661       

16 0,26

5 
1,393 97,054       

17 0,22

1 
1,161 98,216       

18 0,19

1 
1,004 99,219       

19 0,14

8 
0,781 100,000       
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Rotált faktorsúly mátrix 

 

 

  

Főkomponensek 

1 2 3 4 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a mi-

nőségi köröket? 

0,866 0,149 0,030 0,058 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a 

mentori rendszereket, 

coachingot? 

0,850 0,243 0,036 0,005 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a vál-

lalati workshopokat? 

0,783 0,318 -0,012 0,032 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a job-

rotációt? 

0,747 0,308 -0,124 0,056 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a 

mester-tanuló elvet? 

0,692 0,354 0,070 -0,007 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a ve-

gyes csoportokat? 

0,541 0,514 -0,176 0,142 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a bel-

ső munkatársi kommuni-

kációs hálózatokat? 

0,368 0,728 -0,009 -0,052 

Milyen mértékben 

használja a vállalat az it, 

software (adatbank, in-

ternet,intranet)? 

0,342 0,709 0,074 0,091 

Milyen mértékben 

használja a vállalat a to-

vábbképzési lehetősége-

ket? 

0,427 0,554 0,109 -0,204 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a legjobb 

gyakorlatok keresésé-

ben? 

-0,112 0,146 0,755 0,044 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a szakértői 

rendszerek kialakításá-

0,191 -0,123 0,725 0,173 
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ban? 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a csoport-

munkában, azonos szak-

területen? 

-0,251 0,335 0,711 0,063 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a tanulás a 

múltbeli történésekből? 

0,098 -0,269 0,708 -0,038 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat az adatban-

kok, dokumentációs me-

nedzsment területén? 

0,015 0,030 0,681 0,348 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a közösségi 

hálózatok használatából? 

0,045 -0,070 0,097 0,846 

Milyen mértékben ak-

tív a vállalat a tu-

dás/kompetenciatérkép 

megrajzolásában? 

0,036 -0,019 0,275 0,797 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

MEGFIGYELÉSI SZEMPONTOK A FELTÁRÁS SZAKASZÁBAN 

 

Vezető: 

 

1, Kulcsember azonosítása: 

 Ki számít a szervezetnél kulcsembernek és miért? 

 Mi szerint határozza meg a kulcsember személyét? Pozíció, feladatkőr, vállalatnál el-

töltött idő, az egyén személyisége…egyéb alapján? 

2, A kulcsember tudásának biztosítása: 

 Milyen  módon biztosítja ezen kulcsemberek tudásának tárolását? 

 Milyen informatikai (IT) eszközöket használnak a tudás tárolására, megosztására a 

szervezeten belül? 

 Milyen egyéb lehetőséget biztosít a szervezet tagjai számára az informális tudás meg-

osztására? 

 Támogatja-e a munkatársak közötti tudásáramlást? Miért? Milyen módon? 

 Miben látja a legfőbb különbséget a munkavállalók szakmai és a tapasztalati tudása 

között? A kulcsembereknél melyik az erősebb? 

3, Kulcsember nyugdíjba vonulása: 

 Számon tartja, hogy a következő két évben mely munkatársak mennek nyugdíjba? 

→ IGEN esetén: Miért fontos kérdés ez a vállalata számára? 

→NEM esetén: Nem tartja veszélyesnek a munkavállalói elöregedését? 

 

 Van a nyugdíjba készülők között olyan, aki kulcsembernek számít? 

→IGEN esetén: Milyen módon készül arra, hogy a szakmai tudásukat „konzerválja” a 

vállalat számára? Hogyan biztosítja az egyéb, tapasztalati tudásukat?  

→NEM esetén: Mi a véleménye arról, hogy a nyugdíjba vonuló munkavállaló „magá-

val viszi” az évek alatt szerzett tapasztalati tudását? Hogyan biztosítja a szervezet számá-

ra, hogy az ilyen jellegű tudás ne vesszen el? 

 

4, Az átadási folyamat 

 

 Hogyan történik az átadás átvételi folyamat a vállalatnál, amikor egy munkavállaló 

nyugdíjba vonul? 

 Hogy néz ki ez a folyamat egy kulcsember esetében? 

 Mi az amit feltétlenül dokumentálni kell az átadás átvételnél? Milyen céllal? 
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 Mennyire tartja fontosnak, hogy az átvevő és az átadó személyesen találkozzanak? 

Hogyan van lehetőségük tapasztalatcserére? 

 A munkavállaló nyugdíjba vonulása előtt kezdik előkészíteni az átadás folyamatát? 

 Van-e a vállalatnak bármilyen gyakorlata a folyamatos tudásátadás lehetőségének biz-

tosítására? 

 Mennyiben/Miben okoz problémát a vállalat mindennapi életében a kulcsember távo-

zása? Hogyan oldja meg ezeket a szituációkat? 

 

5, Jövőre vonatkozó kérdések 

 Hogyan viszonyul az új munkatárs új ötleteihez, újítási javaslataihoz? 

 Milyen lehetőséget lát egy új munkatárs alkalmazásában? 

 Mennyiben tud hozzájárulni a vállalati szokások/rituálék/hagyományok „tovább-

örökítése” a vállalat sikeres működéséhez? 

 

 

Kilépő munkavállaló: 

 

1, A kilépő személyére vonatkozó általános kérdések: 

 Mióta dolgozik a vállalatnál? 

 Melyik az utolsó munkanapja? 

 Milyen tevékenységek szerepelnek a munkaköri leírásában? Mi a tényleges, 

mindennapi feladata? 

 Mit gondol, miért önt jelölte meg a felettese kulcsemberként? 

 Mi az amiről különösen sokat tud a vállalatnál? Miben kérik ki a munkatársai a 

véleményét, miben fordulnak Önhöz segítségért? 

 

2, A kilépő tudására vonatkozó kérdések: 

 

 Mit gondol arról a kijelentésről, hogy „mindenki pótolható”? 

 Gondolt-e arra, hogy mielőtt nyugdíjba vonul előkészítse, rendszerezze a ta-

pasztalatait és azokat az utódja számára továbbadja? Kérte vagy előírja ezt va-

laki/valami?  

→IGEN esetén: ki és milyen formában? 

 Szívesen továbbadná a szakmai tapasztalatait?  

→IGEN esetén: Milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésére a vállalatnál? (pl. 

Mentorprogram, Intranet…) 

→NEM esetén: Miért? 

 A szakmai tapasztalaton kívül milyen információk megosztását tartja még fon-

tosnak? Miért? Hogyan? 

 Milyen tapasztalatait adná szívesen tovább? Melyek azok, amelyeket nem szí-

vesen osztana meg? 
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 Mi motiválja abban, hogy tapasztalatait átadja? (Ha semmi, mit tekintene mo-

tivációnak?) 

 Milyen okok gátolják abban, hogy tapasztalatait átadja? 

 Mi segíti abban, hogy a vállalatnál végzett munkájának eredményei a szervezet 

többi tagja számára elérhető legyen? 

 

3,  Az átadás folyamata 

 

 Milyen extra feladatai vannak a nyugdíjazásával összefüggésbe, amelyet a 

nyugdíjba vonulás előtt 

-6 hónappal 

-3 hónappal 

-1 hónappal kell elvégeznie? 

 Melyek azok az ismeretek, amelyeket nem tud dokumentálni, de szívesen átad-

na az utódjának? Van erre lehetősége? Hogyan? 

 Mit gondol ki és miért fogja leginkább érezni a hiányát, ha elhagyja a vállala-

tot? 

 Téma a vállalatnál a tapasztalatok átadása? 

→IGEN esetén: Miben mutatkozik ez meg? 

→NEM esetén: Tudja ennek az okát? 

 Mit gondol a vállalat az Ön távozásával milyen fontos tudást fog elveszíteni? 

 

4, Jövő 

 Rendelkezésre fog-e állni a vállalat számára, amennyiben távozása után a tudá-

sára lenne szükség? 

→IGEN esetén: Milyen módon (tanácsadó, részmunkaidős…)? Miért tartja 

ezt fontosnak? 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 
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Személyhez köthető tudás megőrzése tervezhető munkaerő változás esetén 

 

Kérdőív vezetők részére 

 

Cég neve: ______________________________________________________________________  

 

Cég székhelye:  _________________________________________________________________  

 

Alapítás éve: ____________________________________________________________________  

 

Válaszadó beosztása: ____________________________________________________________  

(e-mail címe):  ___________________________________________________________________  

 

Dátum: ________________________________________________________________________  

 

Cégbélyegző helye 

 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

Kutatások bizonyítják, hogy a demográfiai változások a munkaerőpiacot is jelentősen érintik. Az ezredfordu-

lón még másfél millió 65 év feletti volt Magyarországon, 2050-ben már 2,3 millióan lehetnek, ami azt jelenti, 

hogy jelentősen megnő a nyugdíjba vonulók száma.  

A kérdőív kitöltésével hozzájárul ahhoz - a vállalata számára is hasznos - kutatáshoz, mellyel egyrészt a vál-

lalatok a demográfiai változásokra való tudatos felkészültségét vizsgálom, másrészt megoldást keresek a tudás-

hordozó kilépésből adódó kockázatok elkerülésének lehetőségére és a know-how vesztésből származó költségek 

csökkentésére. 

Biztosítom Önt, hogy a nevét és személyes adatait semmilyen formában nem rögzítjük, és a kapott eredmé-

nyeket kizárólag kutatási célra használom fel. 
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Amennyiben kíváncsi a kutatás eredményeire és megadja e-mail címét, a kutatás befejeztével tájékoztatom a 

legfontosabb eredményekről. 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a doktori disszertációm elkészítéséhez. 

Sólyom Andrea 

PhD hallgató 

Széchényi István Egyetem 

 

Demográfiai változás és a tervezhető munkaerőmozgás 

 

1. Figyelemmel kíséri, hogy az elkövetkezendő három évben várhatóan hány munkatársa hagyja el tervez-

hető módon (nyugdíj, szülési szabadság…) a vállalatot? 

 

o Igen pontos számot tudok mondani 

o Hozzávetőlegesen meg tudom mondani 

o Nem tudom 

o Ez nem fontos információ a vállalat számára 

 

2. Mekkora az átlagéletkor a vállalatánál? (évben) 

 

o Kb._____________ év 

o Nem tudom 

 

3.  Mekkora a vállalat állományi létszáma? 

 

______________________fő 

 

     Hány munkavállaló hagyta el a vállalatot az elmúlt 3 évben 

______________________fő 

 

     Hány munkatárs ment nyugdíjba összesen az elmúlt 3 évben 

 

______________________fő 

 

4. Vállalatának a demográfiai változások hatására milyen mértékben kell szembenéznie a következő prob-

lémákkal?(Jelölje a 4 fokozatú skálán)  

 

 

  (Jelentősen 

érinti a vállalatot) 

   (Egyáltalán 

nem jelent problé-

mát) 

Elöregedés 
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Know-how vesz-

tés 

 

 

 

Innovációs le-

maradás 

 

 

 

Utánpótlás hiá-

nya (belső, külső) 

 

 

 

A idősebb mun-

katársak egy időben 

hagyják el a vállala-

tot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, Véleménye szerint melyik szituációban van jelentős tudásvesztést a vállalata számára, ha a kulcsember 

elhagyja a vállalatot? (Jelölje a 4 fokozatú skálán) 

 

o Nincs tudásveszteség az ilyen jellegű munkaerő mozgás során (válasz esetén a következő tábláza-

tot ne töltse ki) 

 

o Van tudásveszteség: 

 

  (Legkevésbé)    (Leginkább) 

Ha a munkavállaló mond fel 

a vállalatnak 

 

 

Ha a vállalat mond fel a 

munkavállalónak 

 

 

Szülési szabadság 
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Kiszervezés  

(Outsourcing) 

 

 

 

Nyugdíjba vonulás 

 

 

 

Egyéb szituációban:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Tudásmenedzsment 

 

Tudás alatt az ügyfelekről, termékekről, folyamatokról, versenytársakról… a munkatársak fejében, papíron 

vagy elektronikus formában összegyűlt információt, tapasztalatot értem. Tudásmenedzsmentnek a szervezeten 

belül felhalmozott tudás szisztematikus és szervezett felhasználását nevezem a teljesítmény növelése érdekében. 

 

 

6, Milyen fontos szerepet játszik a tudásmenedzsment a vállalatánál?  

(Jelölje a 6 fokozatú skálán) 

 

(Fontos 

szerepet ját-

szik) 

    (Egyáltalán 

nem játszik 

szerepet) 

 

 

Használ-e a vállalat tudásmenedzsment eszközöket? 

o Igen, folyamatosan 

o Alkalomszerűen 

o Nem 
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7, Milyen mértékben aktív a vállalata a következő területeken? (Jelölje a 4 fokozatú skálán) 

 

  (Rendszeresen 

használja a válla-

lat) 

   (Egyálta-

lán nem hasz-

nálja a válla-

lat) 

A legjobb gyakorlatok keresése  

 (Best Practice) 

 

 

Csoportmunka azonos szakterüle-

ten dolgozó emberekből (Communities 

of Practice) 

 

 

Adatbankok/Dokumentációs me-

nedzsment 

 

 

Szakértői rendszerek 

  

 

Tanulás a múltbeli történésekből, 

eseményekből 

(Lessons Learned ) 

 

 

 

Közösségi hálózatok (Wiki, 

Facebook, Weblogs)  

 

 

Tudástérkép/Kompetenciatérkép 

  

 

 

Implicit Tudás 

 

Azon tudást nevezzük implicit tudásnak, amely tapasztalaton és képességeken alapul és gyakran szakértői 

tudásnak vagy know how-nak is hívunk. Nehéz szavakkal kifejezni, leírni legtöbb esetben csak úgy lehet „elma-

gyarázni”, ha az ember megmutatja.  
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8.  Mekkora a kulcsemberek átlagéletkora a vállalatnál? 

 

o           - 19év 

o 20 é v - 29év 

o 30 év - 39év 

o 40 év- 49év 

o 50 év- 59év 

o 60 év- 

 

9,  Milyen tudás birtokosa számít kulcsembernek a vállalatánál? 

 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

10, Melyik implicit tudást tartja lényegesnek a vállalat sikeressége szempontjából? Jelölje a skálán (1 na-

gyon fontos 4 egyáltalán nem fontos) 

 

 

                                (Nagyon fontos)                                                                     (Egyáltalán nem fontos) 

Intuíció, „meg-

érzésből származó 

tudás” 

 

 

Tapasztalati 

tudás 

 

 

 

Vevőkkel kap-

csolatos tudás 

 

 

 

Személyes kap-

csolatrendszer 

 

 

 

Termékkel 

kapcsolatos isme-

ret 
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Belső folyama-

tok ismerete 

 

 

 

 

BSM rendszer  

 

 

Egyéb:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

 

11, Ismeri azokat a munkaköröket vagy pozíciókat, amelyek betöltője nehezen pótolható? 

 

a,  

o Meg tudom határozni ezeket a pozíciókat 

o Nem tudom a pozíciót megnevezni 

b, 

o Név szerint meg tudom nevezni a pozíciók betöltőit 

o Egyáltalán nem ismerem a pozíciókat betöltő személyt  

 

 

 

12, Az alábbi negatív hatások közül melyik volt megfigyelhető egy nehezen pótolható szakember kiválásakor a 

vállalat számára, amennyiben nem volt ilyen jelölje a táblázat alján? 

 

  (Nagyon jellemző)                                                        (Nem jellemző) 

Ugyan az a probléma, 

amire a kilépő egyszer már 

megoldást talált újra fel-

merül és újra időt, pénzt 

kell költeni a megoldására  

 

 

 

 

Innovációs képesség 

csökkenése/elvesztése 

 

 

 

Vevők elvesztése 

 

 

 

Vevői kapcsolatok 

megromlása 
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Hosszabb átfutási idő a 

folyamatokban 

 

 

 

Minőségromlás 

 

 

 

Elégedetlen munkavál-

lalók 

 

 

 

 

Egyéb negatív hatás_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Implicit tudás átadás 

 

13,Véleménye szerint az implicit tudás megosztásnak állandó jelleggel, folyamatosan kell történni, vagy 

célzottan röviddel a munkavállaló kilépése előtt. 

 

o Állandóan, folyamatos jelleggel 

 

o Röviddel a munkavállaló kilépése előtt 

 

14,  Van- e a vállalatnál törekvés az  irányított tudásátadásra a kilépő és a munkáját átvevő között?  

        

o Mindig, szervezett formában történik 

o Alkalomszerűen van 

o Csak a kulcsemberek kilépésekor van 

o Nincs 

 

15, A következő eszközöket milyen mértékben használja a vállalata az implicit tudás megosztáshoz? 

(Amennyiben a 14. kérdésnél a „nincs” választ jelölte meg,ezt a táblázatot ne töltse ki, kérem  folytassa a 

16.kérdéssel) 

  

(Nagyon gyakran)                                                      (Egyáltalán nem) 

 

Csoportmunka azonos szakterüle-

ten dolgozó emberekből  

(Communities of Practice) 
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Vegyes csoportok 

 
 

 

Belső viták és meetingek 

 

 

 

 

Belső munkatársi kommunikációs 

hálózatok 

 

 

 

IT/software (Adatbankok, Internet, 

Intranet stb…) 

 

 

 

 

Továbbképzési lehetőségek 

 

 

 

 

Szakértői csoportok 

 

 

 

Job- rotáció 

 

 

 

Mentori rendszer/Coaching 

 

 

 

 

Vállalati workshop 

 

 

 

 

Minőségi körök 

 

 

 

Mester-tanuló elv 

 

 

 

Egyéb:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

___ 

 

 

16, Van e lehetőség a munkatársaknak szervezett körülmények között kötetlen beszélgetésekre a vállalat 

keretein belül? (több választ is megjelölhet) 

 

o Kávé-sarok 

o Sport club  
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o Informális találkozások, beszélgetések 

o Társasági programok (pl. vállalati kirándulás) 

o Egyéb………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

 

17, Mennyire fontos előfeltételei a vállalatánál az implicit tudás átadásának a következő elemek? 

  

(Fontos 

előfeltétele) 

   

(Egy-

általán 

nem fontos 

feltétele) 

Ösztönzés (belső, külső) 

  

Nyomás/vezetői kényszer 

  

A vállalattal való azonosulás 

  

Tiszta/Világos célok 

  

A munkavállalók minősítése és motivációja 

  

Training 

  

Bizalom/Jó emberi kapcsolatok 

  

Minden érintett készenléte 

  

Nagy hatalmi távolság a vezető és a beosztottak 

között 
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IT, Hardware, Software 

  

A munkavállalók kommunikációs képessége 

  

Rugalmas szervezeti struktúra 

  

Vállalati kultúra 

  

Diverzitás/Sokféleség 

  

Önálló tanulási hajlandóság 

  

Csoportmunka 

  

 

Egyéb:_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

18, Véleménye szerint melyik tényező nehezíti leginkább a tudásmegosztást az implicit tudás esetében?  

o Nem mérhető 

o Nincs vagy nem ismert a megfelelő módszer 

o Nem ismert maga az implicit tudás 

o A vállalati kultúra nem támogatja a tudásmegosztást 

o A tudás manapság fontos versenyelőny, értékes erőforrás, ezért nem szívesen osztják meg 

o Nagyon időigényes 

o Egyéb…………………………………………………………………………………… 

 

 

A kilépő munkavállaló implicit tudás megosztása 

 

19, Véleménye szerint ki legyen a tudásmegosztás legfontosabb „mozgatórugója” a kilépő munkatárs ese-

tében, azaz kinek a felelőssége a tudásmegosztás koordinálása?  
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 1 

(felelős) 

2 

(részben felelős) 

3 

(nem felelős) 

  

A csoport/részlegvezető  

 

   

A kilépő munkavállaló, a 

tudás birtokosa 

 

   

A vállalatvezetés 

 

   

Az új munkatárs 

 

   

A személyügyi vezető  

 

   

 

 

20, Az eddigiekben hogy tudta elérni a cége, hogy a kilépő munkatárs át tudja adni az implicit tudását az őt 

követőknek? 

  

(Mindig 

használtuk) 

   

(Egyáltalán nem 

használtuk) 

 Céges rotációs programok 

(Job-rotáció) 

 

 

Az utód ugyan attól a vál-

lalattól, ugyan arról az osz-

tályról jön 

 

 

Folyamatosan és tervezet-

ten folyik a tudásátadás 

 

 

Történetek mesélése  

 (Storytelling) 
 

 

Videók 

 

 

 

 

Interjúk 
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Mentori rendszer/coaching 

 

 

 

Előadások 

 

 

 

 

Szimuláci-

ók/Szerepjátékok 

 

 

 

 

Átadási jegyzőkönyv 

 

 

 

Összehangolt átmenet a 

nyugdíjazási folyamatokban 

(Pl. egy területről egy időben 

egy ember) 

 

 

 

 

Egyéb:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

21, Jelölje be azokat a problémákat, amelyek felmerültek már a vállalati gyakorlatában az implicit tudás 

átadásánál, amikor egy kulcsember kilépett?(több választ is megjelölhet)  

 

o A kilépő munkatárs jelentősége és fontossága nem ismert/tudatos 

o A kilépő munkavállaló érdektelensége 

o Az utód érdektelensége 

o A tudás hordozójának hiányzó kommunikációs képessége 

o Időhiány 

o Nincs/ vagy nem ismert a módszer 

o Az utódlás kérdése még nem szabályozott 

o Még nincs meg az utód 

o Az utód nem tudja „felfogni” a tudást 

 

 

 

 

 

Vállalatra vonatkozó kérdések: 

1. Melyik iparágban tevékenykedik a vállalata? ……………………………………     

2.Az Önök vállalatának 2009-es – hozzávetőleges – árbevétele:   ……………… millió Ft  
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3.A vállalat mérlegfőösszege 2009-ben……………………………………………… 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

KÉRDÉSEK 

(vezetői interjúhoz) 

I. rész 

1, Bevezető kérdések: 

 A vállalat alapításának éve 

 Hány (főállású) alkalmazottja van a cégnek? 

 Mekkora az alkalmazottak átlagéletkora? 

 Milyen problémák adódtak abból, hogy egy nehezen pótolható munkatárs (kulcs-

ember) elhagyta a vállalatot? (amennyiben volt ilyen) Inkább kit és miért tekint an-

nak? 

2, Demográfiai változások: 

 Ön szerint a demográfiai változások hatással lesznek a jövőben a vállalatára? 

Ha igen: Miben fog ez megnyilvánulni? 

 Mi jelenti  a legnagyobb problémát az elkövetkezendő 5-10 évben a vállalat számára 

összefüggésben a demográfiai változásokkal? (utánpótláshiány, elöregedés, idősebb 

munkatársak egyidejű távozása) 

 Melyik részleg foglalkozik ezekkel a változásokkal? A stratégia részét képezi ez a kér-

dés? 

 Van a vállalatnál korszerkezet/korösszetétel elemzés? Ha igen: hogyan zajlik? 

3, Tudásátadási intézkedések/eszközök: 

 Vannak intézkedések/intézkedés csomagok a tudás és tapasztalat átadásának támogatá-

sára valamint a know-how vesztés megakadályozására? Ha igen: melyek ezek?  

II. rész 

4, Új munkavállaló felvétele 

 Hogyan zajlik a toborzás, kiválasztás egy kulcsemberi pozíció esetén? 

 Milyen eszközökkel mérik a jelentkezők szakmai kompetenciáit? 

 Milyen eszközökkel mérik a jelentkezők nem szakmai kompetenciáit? (komm. készség, 

döntési készség, csapatmunka, rugalmasság, egyéb tapasztalatok). Milyen nem szak-

mai kompetenciára van szüksége a cégének? 

 Rögzítik a mért kompetenciákat? Hogyan? Mikor használják fel ismét? 

5, Munkavállaló távozása, (nyugdíjazása, szülési szabadság, áthelyezés) 

 Milyen dokumentumokat kell készíteni a folyamat során? Mi történik ezekkel a doku-

mentumokkal? Előkerülnek újra? Ha igen mikor? 

 Milyen eszközökkel segítik a távozó szakmai tudásának átadását/megtartását a vállalat 

számára? 

 Milyen eszközökkel segítik a távozó nem szakmai tudásának átadását/megtartását? 

 Mivel tudják ösztönözni a távozó kolléga tudásátadási hajlandóságát? 
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 Az új munkatársat (aki a távozó helyét átveszi) mikor és milyen módon vonják be a tu-

dásátadás folyamatába?  

 Említsen olyan plusz feladatokat a vállalat életében, amelyek azért következett be, mert 

a távozó munkavállaló tudásátadását egyáltalán nem, vagy nem jól tudta megoldani  

- a vállalatvezetés 

- a távozó kulcsember 

- a belépő új munkavállaló 

 Milyen eszközökkel tudja mérni a nem megfelelő tudásátadásból származó előnyöket/ 

problémákat (anyagi-plusz költség, idő- ugyanarra a feladatra újra be kell iskolázni 

valakit…)  

6, Tudás felhasználása 

 Mit ért szervezeti memória alatt? 

Szervezeti memória: a szervezet tagjai számára hozzáférhető adatok, információk, 

továbbá a szervezet magatartását tartósan meghatározó célok, eljárások, rutinok, ér-

dekek, értékek és normák összessége. 

 Milyen intézkedésekkel segítik elő, hogy a távozó munkatárs tudása a szervezeti me-

mória részévé váljon? 

 Szívesen visszafoglalkoztatja a nyugdíjba vonult kollégákat? Mi ennek az oka? 

Nincs utód 

Kell a szakmai tudása 

Kell az egyéb tudása (pl.: kapcsolatok) 

Más (pl.: gazdasági okból) 

 

Vállalat neve……………………………………………………. 

Vállalat székhelye………………………………………………. 

Vállalat tevékenységi köre……………………………………… 

A válaszadó neve……………………………………………….. 

 Interjú készítője:………………………………………………... 

Interjú időpontja………………………………………………... 

Interjú helyszíne………………………………………………… 

 

Megjegyzés...…………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

 


