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1. A témaválasztás indoklása és a dolgozat felépítése 
 

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 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 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 

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

2
 A fogalom magyarázatát a dolgozat későbbi része tartalmazza 



hiányában - képes a jövő várható eredményeire fókuszálva a jelenben ésszerűen cselekedni ill. 

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. A versenyelőny megtartásának napjainkban 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 megosztást 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 hosszútávon biztosítsa.  

A dolgozat felépítése a következő logikát követi 

1.  Bevezetés 

1.1. A téma aktualítása 

1.2. A dolgozat célja 

2. Elméleti háttér 

2.1. Munkaerőmozgás/Kulcsember- kulcspozició 

2.2. Tudás 

2.3. Tudásmenedzsment 

2.4. Tudástranszfer 

3. Empirikus kutatás 

3.1. Megfigyelés 

3.2. Feltárás 

3.3. Általánosítás 

3.4. Modellépítés 

3.5. Tesztelés 

3.6. Visszacsatolás 

4. Befejezés 



4.1. Gyakorlati hasznosítás 

4.2. A kutatás korlátai  

4.3. További kutatási irányok 

 

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

kell szembenézniük, ha a tapasztalati 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 érvényesülni tud. 

2. A 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? 

 Milyen (a humán erőforrásban) rejtett tudással rendelkezik a vállalat, amiről 

esetlegesen nincs is információja?  

 Melyik tudást lenne kár elveszíteni (akár a tudáshordozó kilépésével, akár azáltal, 

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? 

 

3. A disszertáció elméleti kerete 
 

A dolgozat elméleti háttere négy nagyobb témakört ölel fel. A munkaerőmozgás és a 

kulcsember, kulcspozíció a tudás, tudásmenedzsment és a tudástranszfer kérdésköreit. 

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 hiánya és a klasszikus tudásmenedzsment 

alapmodellek között párhuzamot állítva, összefüggést találtam, a tudásmenedzsmentet 

befolyásoló „ember- technika-szervezet hármas” a tudáslépcső és az időtényező között.  

Az elméletek és modellek idődimenzióval kiegészített rövid összefoglalásával szeretném előre 

vetíteni azt a modellt, amely az empirikus kutatásom alapjaként szolgált, és amely a 

későbbiekben mind a tudomány, mind a vállalatok számára oly fontos tacit tudásmegosztási 

kutatások és a gyakorlati megvalósítás alapját egyaránt jelentheti. 

A következő ábra 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 

utaltam, azaz, hogy a tacit tudás megosztás kutatásának az egyetlen útját nem biztos, hogy 

feltétlenül a tacit tudás explicitté tételének spiráljában kell keresnünk.  

 

 

 

 

 



1.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  

Akadémia  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, 

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. 

Tudásmenedzsment modellek 

Tudáslépcső + „Szervezet- technika-ember” modell 

+ 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, 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) 

2/A ÁBRA:  TACIT TUDÁS MEGOSZTÁSI PIRAMIS (TTMP) – (IDŐ ÉS RÉSZTVEVŐ DIMENZIÓ) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

 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) 

2/B. 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 átadási, átvételi folyamat, 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, ill. az is kiderül, mi az ami hiányzik, vagy rosszul működik. 

 

 

 

 

 



4. A kutatás módszertana 
 

A módszertan témakörében több, egymást követő döntést kellett hoznom, hogy kutatásomat 

mi alapján építsem fel. Elsőként azonosítottam a kutatási problémát, majd a szakirodalom 

által alátámasztott 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. Ez alapján épül fel a kutatásom.  

Az empirikus kutatásnál el kellett döntenem, 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 vagy kvantitatív kutatási módszerek közötti döntésen túl, a választott téma 

összetettsége és a kutatás sokszínűsége is nehézséget jelentett a legmegfelelőbb módszer 

kiválasztásában. Ez talán 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. 

Bár a kutatás elemzésénél én kvantitatív módszereket is fogok használni - leginkább a 

probléma feltárására, - de 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: 

3.ÁBRA: AZ ELMÉLETÉPÍTÉS RENDSZERE 

 



Forrás: Saját szerkesztés (Kun, 2005 alapján) 

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), 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 

a célom a probléma pontosabb meghatározása volt. Leíró kutatási elemeket a tesztelés és a 

visszacsatolás fázisában használtam, mivel ott a célom a tudásmenedzsmentet érintő vállalati 

tulajdonságok és vállalati funkciók megismerése volt. 

A feltáró kutatás eredményeit a további kutatáshoz használtam fel, a leíró kutatás eredményei 

a vállalati döntéshozatal előkészítését szolgálják majd. 

 

Megfigyelés 

 

A megfigyelés szakasza elsősorban más kutatók által végzett hasonló témában született 

kutatásokra épít és az általam megélt előzetes tapasztalatokon alapszik. 

Feltárás 

 

 A feltárás fázisának keretei között bemutatom és elemzem azokat az interjúkat, és vállalati 

megfigyeléseket, melyeket abból a célból készítettem, hogy az ott gyűjtött tapasztalatokat 

elemezve és belőlük a következtetéseket levonva mind az általánosítás szakaszában a 

hipotézisek megfogalmazására vonatkozóan, mind pedig a későbbiekben a kérdőív és a 

mélyinterjúk összeállítására vonatkozóan tapasztalatokat szerezzek.  

 



1.TÁBLÁZAT:  A FELTÁRÁS SZAKASZÁNAK KUTATÁSI JELLEMZŐI 

Kutatási 

módszer 

A kutatási módszer 

rövid ismertetése 
Válaszadók Feldolgozás módja 

Primer: Információs 

beszélgetés, 

terepkutatás 

Információs 

beszélgetések 

lefolytatása, 

nyugdíjazási 

folyamatok 

megfigyelése 

Magyarországi 

nagyvállalat vezetői, a 

nyugdíjba készülő 

„kulcsemberei”, és 

amennyiben elérhető 

volt a pozíciót a 

jövőben betöltő új 

munkatárs. N = 10 

vállalat 

Szövegelemzés 

 

Forrás: Saját szerkesztés (Kun, 2005 alapján) 

 

A témakörök, amik köré a kutatást csoportosítottam a következők voltak: 

1. Kulcsember beazonosítása 

2. A kulcsember birtokában lévő tudás biztosításának módja 

3. Az átadás, átvétel folyamata 

4. A vállalat jövője 

 

Általánosítás (a hipotézisek megfogalmazása) 

 

A megfigyelést, a szekunder adatokat és az előbbiekben bemutatott elemzést figyelembe véve 

következett az általánosítás, azaz a saját 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:  

 

 

 

 

 

 



4.ÁBRA: 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 a 

közép- és nagyvállalatok humánpolitikai stratégiája nem számol tudatosan az alkalmazottak 



életkorának növekedésével 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 tudja. 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 tudás megosztási és átadási folyamatok kerülnek a középpontba, 

ahol a tudásátadás eszközeire koncentrálva azt feltételezem, hogy azok a vállalatok, amelyek 

saját bevallásuk szerint fontosnak tartva a tudás menedzselését, használnak 

tudásmenedzsment eszközöket, így a tudásátadás valamilyen formáját is használják. 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 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-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 tudást. 

Modellépítés 

 

A hipotézisek megfogalmazása után a kvantitatív és kvalitatív kutatásom lebonyolításához fel 

kellett állítanom azon modelleket, amelyek alapján a kutatást el tudtam végezni. A 

disszertációban mind kvalitatív, mind kvantitatív kutatás lefolytatását szükségesnek tartottam, 

melynek fő oka az volt, hogy a felállított hipotézisrendszerem teszteléséhez és bizonyításához 

egyrészt statisztikailag számokkal, adatokkal alátámasztható eredményekre volt szükségem, 

másrészt, a válaszadók tapasztalataira, elképzeléseire és véleményére voltam kíváncsi. 

Kérdőívet, mélyinterjúkat és esettanulmányokat használtam. 

Tesztelés 

 

A tesztelés szakaszában hipotézisek elemzését, az értékelését bemutatom be. 

A hipotézisek tesztelését a modellépítés szakaszában bemutatott kérdőívre, mélyinterjúra, 

esettanulmányra alapozva végzem. 

A kvantitatív kutatásban elsősorban azokat a vállalatokat céloztam, amelyek minimum 500 főt 

foglalkoztatnak, így 406 vállalathoz jutattam el a kérdőíveimet, de mivel a válaszadási 

hajlandóság nagyon alacsonynak mutatkozott, a 18%-t sem érte el, így bevontam a kutatásba a 

250 főnél többet alkalmazó  vállalatokat is. Az alapsokaságom ezáltal megnőtt. 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 következő táblázat összefoglalóan bemutatja a kvantitatív elemzés jellemzőit. 

2.TÁBLÁZAT:  A KVANTITATÍV KUTATÁS JELLEMZŐI 

Kutatási 

módszer 

A kutatási 

módszer rövid 

ismertetése 

Válaszadók Feldolgozás módja 
Kapcsolódó 

hipotézisek 

Kvantitatív 

elemzés 

Kérdőíves 

megkérdezés 

Magyarországi közép és 

nagyvállalatok 

munkaerőmozgásért 

felelős személyzeti 

vezetői (amennyiben volt 

SPSS 

programcsomag 

segítségével 

(gyakoriság, 

varianciaanalízis 

H1, H2, H3, H4 



ilyen), ahol nem volt, ott 

a vállalat vezetői 

válaszoltak. N=248 

faktorelemzés) 

 

Forrás: Saját szerkesztés 
 

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 használ tudásmenedzsment eszközöket. 

A következő táblázat a kvalitatív elemzésre vonatkozó jellemzőket foglalja össze: 

3.TÁBLÁZAT:  A KVALTITATÍV 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 az egyik azt támasztja alá, hogy a csoportos nyugdíjba 

vonulás, az elöregedés és ezáltal tudás „nyugdíjba vonulása” valódi problémát jelent a 

szervezetek életében. A másik bemutatja a tudásátadási eszközök használatát illetve 

használatának hiányát a mindennapi vállalati életben. A harmadik 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. 



Visszacsatolás (Hipotézisekre vonatkozó döntések /Tézisek megfogalmazása) 

 

Az empirikus kutatás lezárását a visszacsatolás szakasza jelenti. Ebben a részben összegzem a 

tapasztalataimat és megfogalmazom a téziseket. 

 

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:  

4. TÁBLÁZAT:  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 
 



A kutatás alapján megfogalmaztam a téziseket szintén az idő hármas dimenziójában. Majd a 

hipotézisek rendszerében egy táblázatban összefoglaltam az egyes hipotézisekhez köthető 

téziseket. 

 
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 támogatja 

a tacit tudás megtartását, bár ez a folyamat nem tudatos. Az újonnan belépő 

munkavállaló hozott tacit tudását nem mérik, és nem használják. Ezzel 

lemondanak a vállalat régi és az új munkatárs által „hozott” új tudáselemek 

egyesítéséből következő innovációs fejlődés lehetőségének egy fontos 

eszközéről. 

 

 

A JELENRE VONATKOZÓ TÉZIS:  

Bebizonyosodott, hogy a tudásmenedzsment eszközöket használó vállalatok, a 

tudástranszferre is figyelmet fordítanak. A megosztási folyamatokat támogató eszközök 

azonban nagyobb hangsúllyal az explicit-, ritkább esetben a tacit tudás megosztását 

támogatják. 

 

 

A MÚLTRA VONATKOZÓ TÉZIS:  

Megállapítottam, hogy a vizsgált szervezetek humánpolitikai stratégiája nem számol 

tudatosan az alkalmazottak életkorával összefüggő, előre jelezhető 

munkaerőmozgásokkal, így a vállalatok vezetése motiváció és cselekvési terv hiányában 

nem gondoskodik a tacit tudás megóvásáról konzerválásáról. 

 



5. TÁBLÁZAT: TÉZISEK 

Hipotézis Tézis 

1. A közép és nagyvállalatok humánpolitikai 

stratégiája nem számol tudatosan az alkalmazottak 

életkorával összefüggő, előre jelezhető 

munkaerőmozgásokkal Megállapítottam, hogy a vizsgált szervezetek 

humánpolitikai stratégiája nem számol tudatosan az 

alkalmazottak életkorával összefüggő, előre jelezhető 

munkaerőmozgásokkal és az azzal jövő tacit tudás 

megóvással, konzerválással 

2. A vállalatok felső vezetése nem gondoskodik 

arról, hogy a távozó kulcsember tacit tudása 

megőrizhetővé váljon 

3. A vállalatok, amelyek tudásmenedzsment 

eszközöket használnak, még ha ezen eszközök 

használata nem is tudatos – nagyobb 

valószínűséggel használják a tudás megosztás 

valamilyen formáját, szem előtt tartva a tacit tudás 

megosztását is. A vizsgálati eredmények bizonyítják, hogy a 

tudásmenedzsment eszközöket használó vállalatok, a 

tudástranszferre is figyelmet fordítanak, amelyben 

nagyobb hangsúllyal az explicit-, ritkább esetben a 

tacit tudás megosztását 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 használatát értik. 

A vizsgálataimmal alátámasztottam, hogy a vállalatok 

a szervezeti memória fogalmát az infokommunikációs 

eszközök tároló funkciójával 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 hiányában - leginkább a 

távozó kulcsember visszafoglalkoztatásával támogatja 

a tacit tudás megtartását, bár ez a folyamat nem 

tudatos. 

7. A vállalatok innovációs tevékenységük 

támogatására nem keverik tudatosan a „meglévő” 

és az újonnan hozott tacit tudást. 

Igazoltam, hogy azáltal hogy a régi és az új 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 

 

 



5. Következtetések, korlátok, jövőbeli kutatási irányok 
 

A következtetések bevezetéseként bemutatásra kerülő modell véleményem szerint a kutatás 

igazi tudományos értékét ugyan akkor a gyakorlati életben való hasznosságát is alátámasztja, 

és talán az első lépést jelenti 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: 

5.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 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.  

 

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 

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, 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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1. The reasons for the topic and the structure of the 
study 

 

The fact that knowledge management plays an important role in the life of businesses can be 

proved by the number of the scientific publications. It can be considered as a favourite and we 

can say nowadays well-processed topic of literature. In practice among middle- and senior 

managers it has become a means of strategy creation as its methods are more often used in 

operative level.  

My decision to begin my research in this field was confirmed by the further consideration of 

the quotation of Edwin Land – the leader of HP – which quotation is published very often in 

the literature. According to Land “90 percent of Polaroid’s capital sit in their car and go home 

every evening”.    

Yes, but Land thought that next morning they sit back in their car and 90% of its capital will 

be again in the same place and will become available.  

Since a part of knowledge belongs to the individual, which means that it cannot be 

documented or verbalised, but is based on experiences, the question arises what types of new 

tasks the holding of this knowledge creates especially in case of those in key positions and 

employees considered as key figures
3
 from another viewpoint. 

 
 

The question becomes really exciting – in which I see the real value/benefit of the dissertation 

– if by analysing the most common form of predictable labour movements (I mean mainly the 

retirement here) such a procedure can be reconstructed, based on which businesses will be 

able to get prepared for a continuous share of tacit or experimental knowledge
4 

 in case of 

other predictable labour movement (like maternity leave or a longer period in the foreign 

domiciles of a subsidiary or a parent company).  

 

Taking into consideration the multidisciplinarity of the topic, the main aim of the study is to 

analyse the importance of experimental/tacid knowledge, the necessity and possibility of its 

sharing, and its tools in case of predictable labour movement based on the theoretical and 

practical background of different disciplines. With the help of a model based on the theory 

and in relation to past, present and future, my aim is to give a usable aid to businesses, which 

directly shows those relationships that are able to act reasonably and make decisions in the 

present based on the possession of past knowledgetransfer measures – or on the lack of past 

                                                 
3
 The interpretation of key positions and the identification of key figures is the subject of a later part of the study. 

4
 The term will be described in a later part of the study. 



knowledgetransfer measures that did not happen – focusing on the expected results of the 

future.  

 

I put a special emphasis on the theoretical but still practical approach of the topic since based 

on the exploratory empirical research I see the emphasised role of the dissertation in that 

businesses will face that tacit knowledge should be preserved and “handed down” the 

business in case of each labour movement from both a material and a moral point of view. A 

pledge of preserving competitive advantage nowadays is knowledge, especially tacit 

knowledge. That’s why I will highlight that due to these dynamic processes tacit knowledge 

sharing of businesses should be continuous in corporate practice in case of every “important” 

person. This direction would differ from the approaches of knowledge management dealing 

with implicit knowledge in that I don’t look for the solution in transforming implicit 

knowledge to explicit one but in such a system-based process, the result of which is a 

conscious management of tacit knowledge sharing. Thus, my aim is to create a toolbar which 

supports tacit knowledge sharing with the aim to keep the knowledge – which is so important 

for businesses – especially its less tangible part withing the business and with this to assure its 

competitive advantage in the long run.  

The structure of the study is based on the following logic: 

5. Intraduction 

5.1. Actuality of the topic 

5.2. Object of the thesis 

6. The theoretical frame of the dissertation  

6.1. Labor movement/ Keypersons, keyposition 

6.2. Knowledge 

6.3. Knowledgemanagement 

6.4. Knowledgetransfer 

7. The methodology of the research Megfigyelés 

7.1. Observation 

7.2. Exploration 

7.3. Generalisation (the phrasing of hypotheses) 

7.4. Setting up a model 

7.5. Testing 

7.6. Feedback (Decisions referring to hypotheses/The phrasing of theses) 

4.  Conclusion 



During the writing of the dissertation I give a picture about what challenges businesses 

have to face if they have to realise experimental knowledge sharing. Based on the Tacit 

Knowledge Sharing Pyramid (TKSP) presented in the study (chapter 2.4.) organisations 

will be capable of handling these challenges in a structured way and utilising the tools 

used for handling problems and organising processes in adequate time and with the 

involvement of adequate person(s). The principal of system approach can get on. 

2. Research questions 
 

I divide the research questions into two parts. Due to the topic both theoretical and practical 

questions arose in me.  

Which is that logical system with the help of which the person-related knowledge can be put 

into the existing approaches and models of knowledge management?  

Can such a model be created which doesn’t only treat knowledge as a static resource but puts 

the dynamics and sharing of experimental knowledge into the focus taking into consideration 

human resources? Thinking it further the following question arose in me: The sharing of tacit 

and experimental knowledge can only be imagined in a way when it is converted into an 

explicit and describable one, then it is stored with the help of an infocommunication means 

and we assure access for the colleagues to them?  

The most important questions from a practical viewpoint 

 What knowledge does the business need? 

 What knowledge does the business have?  

 What knowledge would be a pity to loose (either with the quit of the knowledge 

source or without the sharing of the knowledge)? 

 What tacit knowledge does the business have (in human resources) about which the 

business may not have information? 

Taking the above questions as bases the following questions arose in me: 

Whether the Hungarian medium-sized and large businesses treat the sharing of the person-

related knowledge held by the leaving employee as a strategic question? 

What kind of tools or a package of measures are available to businesses for knowledge 

sharing and whether they encourage and support with these tools the sharing of explicit and/or 

implicit knowledge?  



Finally, I was wondering whether businesses see an innovation potential in the conscious 

mixing of the “conserved” tacit knowledge of the leaving employee with the knowledge, 

experience and tacit knowledge of the newly-arrived colleague.  

3. The theoretical frame of the dissertation  
 

The theoretical frame of the dissertation covers four bigger topics. The questions of labour 

movement, key figure and key position, knowledge, knowledge management and knowledge 

transfer.   

By synthetising the knowledgebase of the elaborated literature I noticed that professionals 

dealing with tacit knowledge management had put small emphasis on a very important factor, 

the time factor. Analogising the lack of time factor with classical knowledge management 

basic models, I found a relation between the triangle “man-technics-organisation” affecting 

knowledge management, the stage of knowledge and the time factor.  

With a short summary of theories and models completed with time dimension I would like to 

predict the model which served as a basis for my empirical research and which can be the 

basis for tacit knowledge sharing researches, which are so important for both the science and 

the businesses, and for practical implementations in the future.  

The following table summarises and illustrates the sources of definitions and models 

published in knowledge management literature and used in the theoretical part of the study, as 

well as the definition and model completed by me. I think it is important to be summarised, 

since this way I can prove my above-referred idea according to which the only way of 

researching tacit knowledge sharing is not necessarily looked for in the spiral of transforming 

implicit knowledge into explicit one.  

1.FIGURE: THE SUMMARY OF MODELS AND APPROACHES 

Definitions of knowledge management 

In the literature 

 

(see Wiig (1986), Broadbent 

(1998), Streatfiled and Wilson 

(1999) Nonaka andTakeuchi 

(1995), Bouthillier, F.  Shearer, 

K, (2002),  Magyar  

Own definition 

 

under knowledge management I mean that system of 

means which is available for corporate leadership and 

which supports that  

 knowledge as a resource should be recognised,  

 person should be put in the centre, while in the 



Tudományos  Akadémia  

Vezetés  és  

Szervezéstudományi  Bizottság  

TM Albizottsága, (2006) 

Kelemen, J. (2008), Tomka, 

(2009) Reinmann - Rothmeier 

(2001) 

meantime  

 they consciously give a supporting role for 

information and communication-technological 

tools. 

All this in order that knowledge management won’t be 

a status but a procedure, which begins systematically 

and purposefully before the acquiring of the employee 

as a resource and its end is not the quit of the 

employee, but the organisation of the application of a 

new employee. This is a cyclically repeating cycle the 

biggest challenge of which stands in that knowledge 

can be documented but – beyond its explicit part – the 

non-documentable – tacit part – should vanish from 

the corporate memory as least as possible. 

Knowledge management models 

Stage of knowledge + „Organisation- 

technics-man” model + Knowledge 

management  

 

 

Stage of knowledge + „Organisation- 

technics-man” model + Knowledge 

management + Time factor  

 

 

Source: Own compilation  

 

 

 

 

 



Tacit Knowledge Sharing Pyramid (TKSP) 
I was inspired to elaborate an own model by the definitions and models presented in the 

previous chapter, and by the lack and the confusion of those factors that I have already 

explained in details.  

The primary consideration when developing my model was to show the different elements 

and dimensions of tacit knowledge sharing in one integrated system. It was also important to 

make the participants of the tacit knowledge sharing process, its time dimension, its 

organisational characteristics and the elements of classical knowledge management that is to 

make the basics of knowledge management visually visible by illustrating that there is no 

prioritisation between the elements but there is a system-wide relationship.  

 

The model should be imagined as a three-dimensional pyramid the basis of which is tacit 

knowledge and its four interrelated pages are the followings: 

 The time dimensions of knowledge sharing (past, present, future) 

 The current participants of knowledge sharing (leader, leaving colleague, new 

colleague) 

2/A FIGURE: TACIT KNOWLEDGE SHARING PYRAMID (TKSP) – (TIME AND PARTICIPANT DIMENSION) 

 
 

 

 

 



 Corporate characteristics affecting tacit knowledge (motivation, preparation, sharing 

procedure. Means of sharing, „soft” factors, innovation) 

 The basics of knowledge from the point of view of tacit knowledge (identification, 

preparation, documentation, transmission, sharing, using, fixing in the corporate 

memory, development) 

 

2/B. FIGURE: TACIT KNOWLEDGE SHARING PYRAMID (TKSP) – (CORPORATE CHARACTERISTICS, THE BASICS OF 

KNOWLEDGE) 

 

Source: Own compilation  

 

If a colleague leaves an organisation, the procedure of knowledge sharing should be 

illustrated in three time dimensions. In the past the business should prepare for the 

transmission process to happen as efficiently as possible in the present, during which process 

the new employee possesses new knowledge, which should be managed in the future  together 

with its own knowledge.  

When elaborating the model I analysed the threefold unit of the individual, the organisation 

and the knowledge subordinate to the three time intervals. If we see the model in three 

dimensions, it is clearly visible which and what actors do with tacit knowledge in case of 

given organisational capabilities/features in the given period, and it is also known what is 

missing or what is wrong.  

 



4. The methodology of the research  
 

In connection with methodology I had to make more decisions how to construct my research. 

First I identified the research problem, and then I created hypotheses confirmed by the 

literature, then I analysed which information and data is necessary to test these hypotheses, 

later I chose the method of data collection, then I collected data, and then I analysed and 

interpreted them, and finally I drew some conclusions from them. My research is based on 

these steps.  

In case of empirical research I had to decide to use either quantitative or qualitative research 

since these possibilities are applied in case of primer data, that is data collected to solve 

directly the given problem.  

Besides these the complexity of the chosen topic and the diversity of the research also created 

difficulties in choosing the most appropriate method. The reason for this can be that the use of 

classical methodology of economics is different from that of management.  

The constraints of a clear determination of the research methodology stand primarily in that 

there is no unified rationality or experimental discipline of management as they are usually 

borrowed due to its multidisciplinary feature and to its feature related to sciences with high 

abstraction level. 

Although during the analysis of the research I will use quantitative methods– mostly for the 

exploration of the problem –, I found qualitative methods were the most appropriate for the 

approach of the basic problem.  

For me the real challenge came from the duality illustrated by the following figure. The 

system of theory creation is more complicated in management science. The following figure 

illustrates it:  

 

 

 

 

 

 



3.FIGURE: THE SYSTEM OF THEORY CREATION  

 

Source: Own compilation (based on Kun, 2005)  

 

Consequently, management from a research point of view is characterised by  

 Verifiability  

 Controllability  

 Empirical-inductive methods, in contrast to the prediction skill of economics, which 

means a theory’s or an economic model’s capability of making economic forecasts. Among 

researches in the field of knowledge management we can find large-sample surveys 

containing statistical surveys and analyses (de Pablos, 2002) as well as small-sample surveys 

(Hendriks és Vriens, 1999), but most often we can find qualitative surveys based on case 

studies (Davenport, 1997; Dixon, 2000; Earl, 2001; Zack 1999).   

Following the above-presented logic, the study uses the characteristics of both the exploratory 

and the descriptive researches. The exploratory part of the research consists of the observation 

and the exploration, as there my aim was to define the problem more precisely. The 

descriptive research elements were used in the phase of testing and feedback, as there my aim 

was to know those corporate characteristics and functions that affect knowledge management.  

The findings of the exploratory research are used for further researches, while the results of 

the descriptive researches will serve the preparation of the corporate decision-making.  

Economics 
 

 

 

 

 

a priori conditions
 

 

setting up a model 

 

testing 

 

feedback 

Management 
 

observation 

 

exploration 

 

generalisation 

 

setting up a model  

 

testing 

 

feedback 



 

Observation  

The phase of observation is primarily based on the similar researches of other researchers, but 

is also based on my previous experiences.  

Exploration  

Within the frame of the phase of exploration I present and analyse those interviews and 

corporate observations that were made with the aim of getting experiences for the phrasing of 

hypotheses in the phase of generalisation and later for compilation of questionnaires and deep 

interviews by analysing the experiences collected there and by drawing conclusions from 

them.  

1.TABLE:  RESEARCH CHARACTERISTICS OF THE EXPLORATION PHASE 

Research 

method 

Short 

description of 

research 

method 

Respondents Processing 

method 

Primary: 

Information 

conversation, 

field research  

Conducting 

information 

conversations, 

observing 

retirement trends 

Leaders and key figures 

prepared for retirement of 

Hungarian large businesses, 

and if it was available the 

new colleague occupying 

the position in the future.  

N=10 

Text analysis 

Source: Own compilation   

 

The topics around which the research was grouped were as follows: 

1. The identification of key figure 

2. The way the knowledge possessed by the key figure is assured 

3. The process of transfer and delivery 

4. The future of the business  



Generalisation (the phrasing of hypotheses) 

Taking into consideration the observation, the secondary data and the above-presented 

analysis, the generalisation succeeded, thus the drawing of own conclusions and the phrasing 

of my hypotheses.  

The hypotheses highlight the model’s relations, which give the basics of my empirical 

research and the findings of the research confirm or reject the validity and relevancy of these 

relations. A short description of my hypotheses comes as follows:   

4.FIGURE: THE SYSTEM OF HYPOTHESES 

 

Future

Present

Past

H1: The human resources strategy of medium-sized and large

businesses doesn’t calculate consciously with the labour movement

forecasted by the age increase of employees

H2 The leadership of businesses don’t ensure that the tacit knowledge

of the leaving key figure could be preserved

H4 Businesses mostly use tools supporting the transmission of explicit

knowledge, whereas tools supporting the sharing of tacit knowledge

only occur an adhoc basis.

H3 Businesses that use knowledge management tools, even if the use

of these tools are not conscious – are more likely to use some form of

knowledge sharing bearing in mind the sharing of tacit knowledge as

well.

H4 Businesses mostly use tools supporting the transmission of explicit

knowledge, whereas tools supporting the sharing of tacit knowledge

only occur an adhoc basis.

H3 Businesses that use knowledge management tools, even if the use

of these tools are not conscious – are more likely to use some form of

knowledge sharing bearing in mind the sharing of tacit knowledge as

well.

H7 Businesses do not mix consciously the “existing” and the newly-

brought tacit knowledge for the support of their innovation activity.

H6 The leadership of the business see the keeping of tacit knowledge

in the reemployment of the leaving key figure.

H5 Businesses mean the use of information technological tools as

corporate memory.

 
Source: Own compilation  

 

Hypotheses can be summarised in the following system in the different levels of the 

previously detailed “pyramid” model:  

 

I see the period prior to the actual transfer of knowledge as past. The distant past can as well 

cover the selection process of the given employee. I mean the documentation of the then 

measured competencies or the lack of it, the measuring of its own knowledge and the 

documentation of it or the documentation of information experienced during the teach-in 

process and important for the business, which information has an indispensable role in the use 

of brought knowledge. The recent past means the period prior directly to the leaving of the 



employee. That’s why it has become an important question that in which time dimension 

businesses think with regard to knowledge sharing; whether they consider the sharing of tacit 

knowledge, especially the sharing of key figures’ tacit knowledge as a strategic or as an 

operative question.  

My first hypothesis also refers to this: I assume in the first part of the hypothesis that the 

human resources strategy of medium-sized and large businesses doesn’t calculate consciously 

with the labour movement forecasted by the age increase of employees, consequently it 

doesn’t prepare consciously and continuously for the identification, the preparation and the 

documentation of tacit knowledge.  

The leadership of these businesses doesn’t ensure that the tacit knowledge of the leaving key 

figure could be preserved, as they miss the tool with the help of which they could assure on 

the one hand the motivation and on the other the preparation prior to the knowledge transfer. 

Consequently, in the second half of my hypothesis I assume that the leadership of these 

businesses doesn’t ensure the preserving of the tacit knowledge of the leaving key figure.  

In the time dimension of present the transfer and delivery processes of knowledge are in the 

focus, where concentrating on the means of knowledge transfer I assume that those 

businesses, which by their own admission consider the management of knowledge important, 

use knowledge management tools, thus use some form of knowledge transfer. The real 

question for me was that to what extent tacit knowledge is a part of this knowledge sharing 

process, thus in the second half of the hypothesis I assume that from the available toolbar they 

mostly support the transfer of explicit knowledge and they support less the transfer of tacit 

knowledge.  

Future is determined by innovation and sustainability. The basis of both the innovation and 

the sustainability is the storage of corporate knowledge in corporate memory and also its 

usage and its development. I was interested whether the businesses are clearly aware of what 

the conservation of knowledge in corporate memory means, since I think that their definition 

of corporate knowledge – if they have at all – is mainly identical with the picture of a big 

“server”. All this motivated me to define my first hypothesis for the future that is the 

businesses mean the system of information technological tools as corporate memory. If it is 

true, they explicitly concentrate on the storage and the conservation of their explicit 

knowledge in it, but not on the tacit one. What happens if they figure out that they need the 

tacit knowledge of the leaving person? The phrasing of the hypothesis referring to this is 

established by the literature and the time spent in businesses, according to which hypothesis 

for the leadership of Hungarian businesses the most effective way of conservation the 



knowledge is obviously the reemployment of the leaving work force. As a consequence of 

this, my next hypothesis is that the conservation of tacit knowledge is seen in the 

reemployment of the leaving key figure by the leadership of the business.   

Another question arose in me whether the businesses use the new work force’s knowledge 

and experience deriving from the events experienced previously as the key of their 

innovation. My final hypothesis with regard to the future refers to whether businesses 

consciously mix the “existing” and the newly-brought professional and non-professional 

knowledge for the support of their innovation activity. I suppose they do not. Consequently, I 

close the set of hypotheses with the assumption that businesses do not mix consciously the 

“existing” and the newly-brought tacit knowledge for the support of their innovation activity.  

Setting up a model  

After the phrasing of hypotheses I had to set up those models based on which I could do the 

quantitative and the qualitative research. In the dissertation I considered necessary to do both 

quantitative and qualitative research, the main reason of which on the one hand was to get 

results which can be statistically confirmed by numbers and data and on the other hand to get 

information about the experiences, ideas and opinions of respondents for the testing and the 

proof of my hypotheses system. Consequently I used a questionnaire, deep interviews and 

case studies.  

Testing 

In the phase of testing I present the analysis and the evaluation of hypotheses.  

I do the testing of hypotheses based on the questionnaire, deep interview and case study 

introduced in the phase of setting up a model.  

In the quantitative research I mainly targeted those businesses that employ at least 500 people, 

thus I sent my questionnaire to 406 businesses, but due to the very low propensity to respond, 

which didn’t reach 18%, thus I involved businesses employing more than 250 people in the 

research. My sampling population increased this way. From the almost 900 questionnaires 

that I sent out 312 arrived back. After the elimination of faulty questionnaires I evaluated 248 

questionnaries with the help of SPSS program.  

 

The following table illustrates in sum the characteristics of quantitative research.  



 

2.TABLE: THE CHARACTERISTICS OF QUANTITATIVE RESEARCH  

Research 

method  

Short 

description 

of research 

method 

Respondents Processing 

method 

Relating 

hypotheses 

Quantitative 

analysis 

Questionnair

es survey  

Human resource 

leaders of Hungarian 

mediums-sized and 

large businesses 

responsible for labour 

movement (if there 

were), and where 

there weren’t any, 

there the leaders of 

businesses responded  

N=248 

With the help of 

SPSS program 

package 

(frequency, 

variance analysis, 

cross-table 

factor analysis) 

H1, H2, H3, 

H4 

 

For the survey with deep interviews I narrowed the number of businesses and from the 

previous sample I chose 30 businesses that consider knowledge management important and 

have already used knowledge management tools by their own admission.  

The following table summarises the characteristics of qualitative research:  

3.TABLE: THE CHARACTERISTICS OF QUALITATIVE RESEARCH  

Research 

method 

A Short 

description 

of research 

method 

Respondents Processing 

method 

Relating 

hypotheses 

Qualitative 

analysis 

Deep 

interview 

From the businesses 

that filled in the 

quantitative 

questionnaires those 

ones were chosen that 

consider knowledge 

Qualitative 

analysis strongly 

related to the 

results of 

observation and 

quantitative 

H1, H3, H4, 

H5, H6, H7  



management 

important and use 

knowledge 

management tools by 

their own admission. 

N=30 

research  

 

Case study 

For the confirmation of both the hypotheses and the scientific and practical usefulness of the 

research I thought it was important to compile case studies that are based on corporate 

examples. I made three case studies; one of them confirms that collective retirement, aging 

and thus the “retirement” of knowledge cause problems in the life of organisations. The 

second one presents the use of knowledge sharing tools and the lack of its use in the daily life 

of businesses. The third one is an operating tacit knowledge sharing process in the practice 

and the development of which I participate personally and which confirms the raison d'étre of 

systemic continuous knowledge sharing. 

Feedback (Decisions referring to hypotheses/The phrasing of 
theses) 

The phase of feedback means the closing of the empirical research. In this part I summarise 

my experiences and I phrase my theses.  

 

In the empirical part of my study I created 7 hypotheses and then I systematised them and 

assigned them to the time intervals based on the TKSP model. I conducted an analysis 

consisting of a questionnaire, a deep interview and case studies among domestic businesses 

employing more than 250 people to analyse the hypotheses. In the following table I 

summarised the hypotheses and my decisions referring to them based on my research 

findings:  



 

 

 

4.TABLE: HYPOTHESES AND DECISIONS REFERRING TO HYPOTHESES  

 

  

DECISION 

 

ACCEPTED 

 

 

 
 

ACCEPTED 

 

  

DECISION 

 

 

PARTLY 

ACCEPTED 

 

 

ACCEPTED 

 

 

 

DECISION 

 

 

ACCEPTED 

 

H5 Businesses mean the use of information technological tools as 

corporate memory. 

H4 Businesses mostly use tools supporting the transmission of 

explicit knowledge, whereas tools supporting the sharing of tacit 

knowledge only occur an adhoc basis. 

 

H3 Businesses that use knowledge management tools, even if the 

use of these tools are not conscious – are more likely to use some 

form of knowledge sharing bearing in mind the sharing of tacit 

knowledge as well.  

 

H2 The leadership of businesses don’t ensure that the tacit 

knowledge of the leaving key figure could be preserved  

 

H1: The human resources strategy of medium-sized and large 

businesses doesn’t calculate consciously with the labour movement 

forecasted by the age increase of employees 

PAST 
 

PRESENT 

FUTURE 



 

PARTLY 

ACCEPTED 

 

ACCEPTED 

 

 

Based on the research I phrased the theses again in the three dimensions of time. Then in the 

system of hypotheses I summarised the theses relating to hypotheses in a table.  

 

 
 

 

THESES REFERRING TO FUTURE: 

3. With my analyses I confirmed that businesses identify the definition of corporate 

memory with the storage function of infocommunication tools.  

4. The research also proved that the leadership of businesses – due to the lack of 

other conscious measure – supports the keeping of tacit knowledge with the 

reemployment of the leaving key figure, although this process is not conscious. 

The brought tacit knowledge of the newly-arrived employee isn’t measured and 

isn’t used either. With this they declare off an important tool of innovation 

development’s possibility resulting from the unification of knowledge elements 

„brought” by old and new colleagues.  

 

 

THESIS REFERRING TO PRESENT: 

It came to be true that businesses using knowledge management tools also pay attention 

to knowledge transfer. Tools supporting sharing processes rather support the sharing of 

explicit and less often that of tacit knowledge.   

 

 

THESIS REFERRING TO PAST:  

I identified that the analysed organisations’ human resources strategy doesn’t calculate 

consciously with the labour movement forecasted by the age increase of employees, 

thus due to the lack of motivation and action plan the leadership of businesses doesn’t 

ensure the conservation and the protection of tacit knowledge.  

 

H7 Businesses do not mix consciously the “existing” and the newly-

brought tacit knowledge for the support of their innovation 

activity. 

 

H6 The leadership of the business see the keeping of tacit 

knowledge in the reemployment of the leaving key figure.  

 



 

 

The following table summarises the theses based on the hypotheses.  

5.TABLE: THESES  

Hypothesis Thesis  

1. The human resources strategy of 

medium-sized and large businesses 

doesn’t calculate consciously with 

the labour movement forecasted by 

the age increase of employees. 

 

1. I identified that the analysed organisations’ human 

resources strategy doesn’t calculate consciously with 

the labour movement forecasted by the age increase 

of employees, so the leadership of businesses doesn’t 

ensure the protection and conservation of tacit 

knowledge due to the lack of motivaton and action 

plan.  

 

2. The leadership of businesses don’t 

ensure that the tacit knowledge of the 

leaving key figure could be 

preserved.  

 

3 Businesses that use knowledge 

management tools, even if the use of 

these tools are not conscious – are 

more likely to use some form of 

knowledge sharing bearing in mind 

the sharing of tacit knowledge as 

well.  

 

3. The results of analyses prove that businesses using 

knowledge management tools pay attention to 

knowledge transfer as well. I proved that tools 

supporting sharing processes rather support the 

sharing of explicit and less often that of tacit 

knowledge.  

4 Businesses mostly use tools 

supporting the transmission of 

explicit knowledge, whereas tools 

supporting the sharing of tacit 

knowledge only occur an adhoc 

basis. 

 

5 Businesses mean the use of 

information technological tools as 

5.  With my analyses I confirmed that businesses 

indetify the definition of corporate memory with the 



corporate memory. 

 

storage function of infocommunication tools.  

6 The leadership of the business see 

the keeping of tacit knowledge in the 

reemployment of the leaving key 

figure. 

 

6. The research proved that the leadership of 

businesses – due to the lack of other conscious 

measure – supports the keeping of tacit knowledge 

with the reemployment of the leaving key figure, 

although this process is not conscious.  

7 Businesses do not mix consciously 

the “existing” and the newly-brought 

tacit knowledge for the support of 

their innovation activity. 

 

7. I proved that because businesses don’t mix old and 

new knowledge, they declare off an important tool of 

innovation development’s possibility resulting from 

the unification of knowledge elements „brought” by 

old and new colleagues.  

 

 

5. Conclusions, limitations, future research directions 
 

The model presented as an introduction to conclusions in my opinion confirms the real 

scientific value and the practical usefulness of the research and maybe means the first step to 

highlight the new possibility of conserving tacit knowledge then to build it into the corporate 

memory by leaving the classical “SECI” spiral.  

For the conservation of knowledge a program is needed:  

In the first step the situation must be presented whether the employee wants to or has to retire. 

There are examples for both cases. After that the leaving employee has to be made interested 

in sharing its knowledge. If he/she is interested in it, he/she will be motivated as well. He/she 

has to be encouraged to share its knowledge when doing training as its personality is covered 

by this process. It is difficult to make him/her interested as no one likes to be displaceable.  If 

he/she wants to retire, it is also a bad feeling to be displacable. I can make him/her motivated 

if I tell him/her that he/she will become indisplaceable if he/she can ensure this for the 

business.  

In the next step a training program has to be assigned to the leaving key figure.  

The program contains: 

- time plan (when to retire, and in connection with this what he/she has to do and when) 

- who has/have to be trained 



- how the business will measure the training  

- what role the leaving colleague will have in choosing the successor. 

He/she has to be made motivated in the execution of all these. Money doesn’t motivate in this 

case, thus unique tools have to be used. Acknowledgement is a very important element of the 

system. If I am successful in motivating him/her to successfully execute the program, the 

result of this is a successor possessing a systematic knowledge (explicit + tacit), an 

acknowledged and satisfied leaving key figure, who can either be the counsellor of the 

business if necessary.  

 

Finally I draw conclusions and I summarise the limitations and the possible future directions 

of the research.  

I think that my analyses were only the first steps of knowing tacit knowledge sharing in a 

deeper way and of exploring the relations from a dynamic aspect that differs from knowledge 

spiral.  

Due to financial and time constraints it wasn’t and also couldn’t be my aim to analyse this 

topic from all viewpoints, thus I could only put down some initial foundation stones and I try 

to follow this way in the future.  

However I think that the research possibility is given not only for the experts of leadership 

science but for the researchers of other disciplines as well due to the interdisciplinary feature 

of the topic.  

My aim was to conduct such an exploratory research that focuses on the importance of 

experimental/tacit knowledge, on its necessity and possibilities of sharing and on its tools in 

case of predictable labour movement. My other intention was to give to businesses such a 

usable “aid” that directly shows those relationships that are able to act reasonably and make 

decisions in the present based on the possession of past knowledgetransfer measures – or on 

the lack of past knowledgetransfer measures that did not happen – focusing on the expected 

results of the future. With the help of a model set up based on the theory – Tacit Knowledge 

Sharing Pyramid (TKSP) – everything, that highlights tacit knowledge sharing from 

knowledge spiral and that instead of making tacit knowledge an explicit one focuses on those 

processes that are based on a systematic approach, can be visualised with regard to past-

present-future. The obtained results can be used for the development of knowledge 

management systems of medium-sized and large businesses, for the wider support of the 

conversation of tacit knowledge and for the use of new experimental knowledge arrived with 

the new colleague in favour of the business.  



 

I think that in favour of the research it is necessary to increase the size of the sample and to 

involve such businesses that aren’t involved in the present research due to my constraints. 

Although I more or less could present significant differences during the evaluation, the 

increase of the size of the sample would have led to more convincing results.  

Among the limitations of the research I have to mention that I chose such a topic where the 

processes mostly happen unconsciously and the respondents had to talk about things that most 

often became clear and conscious for them, when they became the participants of the 

research.   

When choosing methodology, I had to take into consideration those characteristics that 

distinguish management sciences from general economics, thus I didn’t start the research with 

a priori conditions, which explains why a wide range of research methods was used.  

During the research I assumed that the retiring colleague didn’t want to hold back its 

knowledge consciously, since for him/her it won’t have any advantage in the future. Since my 

aim is to continue this research and to analyse what characterises the predictable tacit 

knowledge sharing and its conservation in corporate knowledge in case of other predictable 

labour movements (like maternity leave) I cannot ignore factors relating to motivation during 

a future research.   

What’s more it would be advantageous to make international comparisons, since knowledge 

sharing is strongly affected by the characteristics of national culture.  

The interest from the part of leaders and their effective cooperation, and also the positive 

feedback in professional conferences regarding my findings confirmed me in the topicality of 

the research and in the necessity of looking for new trends.  

I think that my present research really means the first step in the way which takes into 

consideration – during the sharing of tacit knowledge based on experiences – the increasingly 

complex processes of businesses, helps to recognise on the one hand that knowledge sharing 

cannot be narrowed to the use of some storage and sharing functions provided by some 

informatics tools and on the other that the individual has to be put in the centre when dealing 

with person-related knowledge sharing.  

I finish my study with the words of Dalai Lama:  

 

„Share your knowledge. it’s a way tO achieve 

immortality.” 
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