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Köszönetnyilvánítás 

„Az utakat sokáig nem érti meg az 

ember. Csak lépdel az utakon és másra gondol. Néha széles az egyik út, 

aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak 

tekintjük, lehetőségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy 

kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy 

az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az 

utakon; az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út 

összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, 

tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet a sok út 

szövevényében, csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát, 

melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen, az 

utaknak értelmük van. De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, 

közvetlenül a cél előtt.” 

Márai Sándor 

 

Évtizedekkel ezelőtt fogtam hozzá először egy doktori cselekményhez. Akkor személyes 

életem alakulása megakadályozott abban, hogy a dolgozatot elkészítsem. Azóta felnőttek a 

gyermekeim, unokáim születtek, akik számára ugyancsak átadható a tudás egy kis szeletkéje. 

Néhai középiskolai osztályfőnököm mondta mindig: „Márti, magának tanítania kell!” Soha 

nem hittem, hogy igaza lesz. Örömmel tölt el, ha több éve végzett hallgatók visszaigazolják, 

hogy az oktatott anyagot a nagybetűs életben hasznosítani tudják. Miért is fogtam tehát újra 

neki ennek a munkának? Talán azért, hogy magamnak is bebizonyítsam, képes vagyok rá és 

végigcsinálom, és mert hiszek az élethosszig való tanulásban.  

A köszönetnyilvánítás sorát dr. Szekeres Tamás rektor Úrral kezdem, aki lehetővé tette, hogy 

a Széchenyi Egyetem főállású munkatársaként folytassam azt a munkát, amit vállalatvezető 

koromban óraadó oktatóként elkezdtem, azon az egyetemen, amelynek létrejötte érdekében 

akkori cégem, a Gardénia Csipkefüggönygyár is belépett az UNIVERSITAS-Győr alapító 

tagjai közé, jómagam pedig majd tíz évig tagja lehettem az Alapítvány kuratóriumának. 

Köszönettel tartozom dr. Rechnitzer János professzor Úrnak, aki lehetőséget teremtett arra, 

hogy a Doktori Iskola egyéni felkészülésű hallgatói közé kerülhettem.  

Nehezen tudom megfogalmazni azt a köszönetet, ami témavezetőmet, dr. Bencsik Andreát 

illeti: hitet adott nekem, és a kétségek között tartotta bennem a lelket, olyan emberséggel 

ajándékozott meg, ami kevesek sajátja. Tanácsaival, szakértő véleményével, útmutatásával 
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végig segítette a munkámat. Külön köszönöm, hogy dr. Varsányi Judit távozása után 

átvállalta a témavezetést.  

Szeretném megköszönni Lőre Vendel munkatársam, barátom segítségét, akivel a kutatási 

munka több szakaszában közösen dolgoztunk, és aki nélkül az elemző anyagrészek 

szegényebbek lennének. 

Köszönet illeti dr. Szabó József, és dr. Élő Gábor kollegáimat, aki értő véleményükkel 

segítették a végleges változat kidolgozását. 

Nem utolsó sorban köszönöm azoknak a vállalatvezetőknek, akik időt szántak rám, és 

válaszoltak kérdéseimre. 

Végezetül köszönöm Ritának az adatok rögzítésében nyújtott segítséget. 
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1. Bevezetés, a témaválasztás indoklása 

“Hát van olyan idő, amikor nem kell  

tanulnunk? - kérdezed.   

S én azt válaszolom: nincs.”  

Seneca 

A piacgazdaság működésének alapfeltétele, hogy a gazdasági szervezetek, társaságok 

eredményesen, sikeresen működjenek. Életemből több évtizedet aktív gazdasági vezetőként 

eltöltve mindenkor a vállalat eredményes működése állt gondolkodásom és cselekedeteim 

középpontjában. Talán meg nem fogalmaztam, de már akkor is hittem, hogy az egyén, 

valamint az egyének által alkotott közösség, a csapat, a kollektíva együttes tudása a 

meghatározó. Ma is büszke vagyok arra, hogy az általam vezetett Gardénia 

Csipkefüggönygyár vezető gárdája nagyon ütőképes csapatot alkotott, akik közül számosan a 

későbbiekben vállalkozóként, vállalatvezetőként, saját bevallásuk szerint a korábbi 

tapasztalatokat, tudást is hasznosítva nagyon jól megállták a helyüket, amint azt a velük 

készített esettanulmányok is bizonyítják. Egyetemi oktatatóként, kutatási témát keresve is a 

vállalatvezetés sikere, ennek feltételei álltak érdeklődésem középpontjában. Ennek a sikernek 

egyik meghatározó faktora lehet a vállalati szervezeti tudás azonosítása, kezelése, az új tudás 

bevitele a szervezetbe, a belső és külső tanulás, a szervezetben meglévő tudás új módon való 

hasznosítása. A Széchenyi Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszékén folyó kutatásokba 

bekapcsolódva kezdtem foglalkozni a tudásmenedzsment, a tudásátadás, a szervezeti tanulás 

kérdéseivel. A kutatások sora dr. Szabó József és dr. Rab Károly sikeres győri vállalatok 

vizsgálatával indult, dr. Papp Ilona a kisvállalati stratégiák vizsgálatával folytatta a sort, majd 

dr. Bencsik Andrea irányításával a tudásátadási hajlandóság és az intellektuális tőke kérdései 

kerültek előtérbe.  A dolgozat alapját képező primer kutatás a tudás, mint vállalati erőforrás 

szerepének vizsgálatát célozta. A személyekhez kötött tudás, a készségek és képességek 

triójának felmérését, amely trió nagymértékben befolyásolja a vállalat működésének 

sikerességét. 

A kutatás a kis- és közepes méretű vállalatokat állította a vizsgálódás középpontjába, és arra 

keresett választ, hogy miként javítják pozíciójukat a tudás segítségével, és miként képesek 

ezáltal szellemi tőkéjüket növelni. A kutatás nem titkolt célja volt a felsőoktatási intézmények 

számára is hasznos információkat gyűjteni, mellyel javíthatóak a leendő pályakezdők és ezen 

keresztül a vállalkozások sikeresélyei.  
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A harmadik évezred elején új társadalom látszik körvonalazódni, melyre a tudósok más és 

más megnevezést használnak. Toffler harmadik hullámnak, Masuda információs 

társadalomnak, Drucker posztkapitalista érának, Savage tudáskorszaknak, Naisbitt pedig 

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

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

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

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

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

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

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

üzlet törvényei szerint, a tudás rendkívül fontos versenytényezővé, kritikus erőforrássá vált: a 

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

Vállalataink az új évezred elején fokozott kihívásokkal szembesülnek, gyakorlatilag a 

világpiac összes szereplőjével versenyzünk. A küzdőtéren több nagy csoportosulás van jelen: 

az észak-amerikai arany háromszög (USA, Kanada, Mexikó), a kelet ázsiai térség fejlett és 

fejlődő gazdaságai (Japán, Korea, Tajvan, Hong Kong és Szingapúr) és a még mindig 

formálódó, új tagokkal bővülő és közel sem egységes Európai Unió országai. A legjelentősebb 

kihívás a menedzsment számára ebben az évtizedben a globális versenyképesség kiépítése és 

fenntartása lesz. Az új helyzethez való alkalmazkodás a korábbihoz képest új hozzáállást és 

megoldást igényel.11 Az automatizált döntés-előkészítés és a telekommunikáció révén 

megjelenő új lehetőségek, a döntéstámogató és szakértői rendszerek, az e-mail, az Internet és 

intranet rohamosan terjedő felhasználása, és ezzel az információs és kommunikációs minták 

megváltoztatása fontos, de önmagában nem elegendő. A termékek és szolgáltatások kiváló 

minőségének biztosítása és folyamatos fejlesztése, a megfelelő termékválaszték, a színvonalas 

kialakítás, a termékek és szolgáltatások árszintje, a technikai innováció továbbra is a 

termék/szolgáltatás megítélésének fontos tényezője a fogyasztók szempontjából, azonban a 

minőség a világpiaci versenyben kulcskérdéssé vált. Az új menedzsment technológiák vagy 

módszerek (BPR, TQM, Balanced Scorecard, stb.) alkalmazása önmagában ugyancsak nem 

elégséges, újfajta felfogásra, gondolkodásra, megközelítésmódra van szükség. A piaci 

szereplők létérdeke, hogy olyan erőforrásra építsék tevékenységüket, amely korlátok nélkül 

felhasználható, melyre a határok nélküli növekedés jellemző, ez pedig a tudás. A megosztott 

                                                 
1  Hoványi G: [1999] Vállalat, mint tanulórendszer Közgazdasági Szemle január pp.45-52 
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tudás az átadónál is megmarad, és mások tudását is gyarapítja.  Az ipari termelők egyre 

nagyobb mértékben értékesítenek szolgáltatást, többlet szellemi munkát termékeik mellé.  

A szervezeti versenyképesség megőrzése érdekében a vezető menedzsereknek kiemelkedő 

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

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

szervezetükre és az abban tevékenykedő emberi erőforrásra érvényes módon.22 Fejleszteniük 

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

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

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

emberek magatartásának, beállítódásának befolyásolása, megváltoztatása jelenti. 33  

A magam részéről egyetértek dr. Svéhlik Csabával, aki szerint  „„ „Napjaink bonyolult 

világában már minden szakterületet csak interdiszciplináris megközelítéssel szabad elemezni, 

folyamatosan a kölcsönhatásokra fektetve a hangsúlyt, figyelve arra, hogy ne térítsen el 

minket a kutatásunk vezérfonalától. Csak így érhetünk el igazán fajsúlyos kutatási 

eredményeket.”4  

Véglegesen el kell szakadni attól a hagyományos menedzsment felfogástól, amely az ember 

szervezeti szerepét alulértékelte. Az okok közé sorolható a valóságban nem létező "gazdasági 

ember modell" feltételezése. Az ember, mint szervezeti tényező, nem tartozott a lényegesek 

közé, szerepe csak a racionális vezetői elképzelések feltétel nélküli megvalósítására 

korlátozódott. Ez a menedzsment felfogás az alkalmazottakat lustának, döntésképtelennek 

gondolta, a motiváció forrását csak az anyagi javadalmazásban látta, és meg volt győződve 

arról, hogy az elégedett alkalmazott jelentős teljesítményeket produkál. Az elmúlt évtizedek 

bebizonyították, hogy ez a túlságosan leegyszerűsített közelítés nem nyújt sikeres eszközöket 

a menedzsment egyre komplexebbé váló feladatainak megoldásához. Az emberek 

munkahelyen tanúsított magatartása sokkal bonyolultabb és szerteágazóbb, mint azt ez az 

irányzat feltételezte.55 

                                                 
2 Bencsik Andrea:  [2007]:A jó pap és az üzleti stratégia Tudástőke Konferenciák  1. sz. hírlevél 2. cikk 
3  Dr. Gyökér Irén: Menedzsment Kg oktatási segédanyag 
4
  Svéhlik Csaba [2006]: Hogyan írjunk PhD-értekezést? I. KHEOPS Tudományos Konferencia „Kihívások és 

 trendek a gazdaságban és a közszférában napjainkban”, Mór, 2006. május 31. 

5   Dr. Gyökér Irén: Menedzsment Kg oktatási segédanyag 



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

 

 14 

A 21. század elején világosan belátható, hogy a társadalmi-gazdasági és környezeti problémák 

sokasága olyan komplexitásúvá vált, amelyek kezeléséhez és megoldásához a korábbinál 

hatékonyabb és eredményesebb globális tudásra van szükség. A növekvő létszámú és egyben 

a gazdasági – társadalmi - kulturális, egyúttal mindennapi életviteli esélyeiben drámaian 

különböző embercsoportok a jobb életminőséget, a fejlődés fenntarthatóságát is biztosító, 

kivételesen hatékony információkezeléssel, a különböző szintű döntések demokratizálásával 

és a tudás alapú társadalmak támogatásával igyekeznek megteremteni. Ennek érdekében – 

és a gazdasági-társadalmi fejlődés kényszerének nyomására – a fejlettebb társadalmakban 

kibontakozó tudásipar (és tudás-business) egy markánsan elkülönülő, illetve dinamikusan 

növekvő termelési-szolgáltatási szektorrá vált. 

A tudásalapú gazdaság és a tudásorientált fejlesztések átalakítják a hagyományos 

tudományterületeket, műszaki, a szervezés és vezetés tudományához tartozó szakterületek 

más típusú módszereket igényelnek, eltérő igényeket támasztanak, új szakterületek jelennek 

meg.  „ Knowledge is the only meaningful resource today” (Drucker 1993). A korábban már 

kialakult számítástechnikai, informatikai megközelítéseket ma új, vagy részben új 

tartalommal kell megtölteni. A korábban általános tranzakció feldolgozó rendszerek 

vállalatirányítási rendszerek irányába történő kiterjesztése ma már elképzelhetetlen az üzleti 

intelligenciára utaló tartalom és eszközök nélkül. Ebben a rétegben pedig már a tudás 

artikulálása, felhasználása és disztribúciója válik dominánssá. Az új kihívások a 

módszertanok, az eszközök fejlesztésében is előtérbe állítják a tudás kezelésének problémáját. 

Nem lebecsülhetőek a diszciplináris kölcsönhatások, korábban távol álló területek kerülnek 

kölcsönhatásba, mint pl. a szellemi tulajdon, a szellemi vagyon mérése, az emberi erőforrás 

menedzsment, illetve makrogazdasági összefüggések, törvényszerűségek „áthangolása”. A 

szervezetek tevékenységének egyre nagyobb hányada tulajdonítható a tudásteremtésnek. 

Általánosan megfigyelhető tendencia, hogy a vezetési és szervezeti tudás válik hangsúlyossá a 

műszaki tudással szemben. A cégjövőt meghatározza a vállalat innovációs képessége, a 

cégnél meglévő tudás mennyisége és kiaknázásának módja, a tudás menedzselése.  

A tudásnak ez a formája gyorsan változik, kevésbé explicit. Így a tudás természetére, 

létrehozására, terjesztésére, átadására vonatkozóan számos kérdés merül fel. A tradicionális 

menedzsment megfogható eszközökre koncentrál, míg a tudásmenedzsment a tudás, tanulás 

természete miatt a nehezebben megfogható területeket részesíti előnyben. Az előbbiek is 

mutatják, hogy az intellektuális erőforrások hatékony mérési és elemzési eljárásainak 
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kidolgozása egyáltalán nem triviális feladat. A globalizálódás, a csökkenő életciklus, a tudás 

K+F-ben betöltött szerepe, a termékekkel, szolgáltatásokkal szemben fennálló újfajta 

követelmények (pl. az innovatív jelleg iránti igény) a szolgáltatások, termékek, alkalmazási 

eljárások folytonos megújítási kényszerét eredményezi. 66  

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

termelés veszi át a terepet, miközben a közgazdaságtudomány legfontosabb felismeréseinek 

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

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

tudás egyre inkább bevonul a szakmai köztudatba.  

Néhány ezek közül: 

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

vállalatok. 

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

módja. Garvin7szerint a tanulószervezet olyan képességekkel rendelkezik, amely az új 

tudás, ismeretek és képességek megszerzéséhez és alkalmazásához szükséges magatartását 

folyamatosan az igények szerint tudja változtatni. Anderson8 úgy véli, hogy stratégiai 

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

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

status quót mindenáron fenntartani akarók szűk látókörű szervezetelméletével.9 Baldwin, 

Danielson és Wiggenhorn szerint a „dinamikusan változó, egyre globalizálódó és 

technicizálódó környezetben a szervezeti megújulás egyértelműen a tanulási képességektől 

függ.”10 

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

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

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

 

                                                 
6  Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai MTA Információtechnológai Alapítvány 
7  Garvin, D. A. : (1973) Building a Learning Organization, Harvard Business Review, July-August pp 
 78-91 
8  Anderson, C. Values-Based Management, Academy of Management Executive, No 4 pp. 25-46 
9  Poór József: (2005) A menedzsment tanácsadás fejlődési tendenciái Akadémiai Kiadó, Budapest 202-  
   203.oldal 
10  Baldwin-Danielson-Wiggenhorn:[1997] The Evolution of Learning Strategies in Organizations: From   
   Employee Developement to Business Redefinition, Academy of Management Executive oo. 47-57 



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

 

 16 

Egyre gyorsabban változó és jelenleg gazdasági válsággal küzdő világunkban egyetlen 

szervezet sem engedheti meg, hogy ne foglalkozzon a tudás megszerzésével, megosztásával 

és hatékony alkalmazásával, vagyis a tudásmenedzsmenttel, mivel ennek elhanyagolása a cég 

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

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

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

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

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

a vállalatvezetőket a globalizáció növekedése után a leginkább a tudásmenedzsment javítása 

érdekli.11 

Fentiek alapján jogosan merül fel a kérdés, hogy az új követelményeknek hogyan tudnak 

megfelelni gazdálkodó szervezeteink, és az új elvárások teljesítése tekintetében mennyire 

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

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

                                                 
11  Mészáros T., Pitti Z.: [2003] A vállalkozási szerkezet módosulása. Európai tükör 8 évf. 1. sz.  

      47-69.o.  
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2.  A kutatás célja és módszere 

2.1. A  kutatás céljai 

A dolgozatban bemutatandó kutatásnak kettős fókuszpontja volt: egyrészt mérni a 

magyarországi kis- és középvállalatok tudással összefüggő, tudásmenedzsment 

szempontjából meghatározó, szellemi tőkével összefüggő szervezeti kulturális, vezetési, 

illetve stratégiai jellemzőit, másrészt ezt a bázist összehasonlítani más országok 

eredményeivel. Az összehasonlításra első lépésben Magyarország és Szlovákia 

viszonylatában, ezen belül is a magyarlakta területek vállalataival kapcsolatban került sor. A 

dolgozatban elsősorban a felmérés összehasonlító jellege került kiemelésre, és azokat az 

eredményeket mutatom  be, melyek között lényeges eltérés mutatkozik a két ország 

tekintetében. (Jogosan merül fel az igény, hogy az összehasonlítást fejlettebb országok, 

például Ausztria vállalataival is elvégezhetnénk, azonban erre sem a rendelkezésre álló idő, 

sem az anyagi források nem voltak elégségesek.)   

 

A kutatás célcsoportjaként választott kis- és középvállalati kör esetében különleges 

jelentőséggel bír, miként javíthatják pozíciójukat a tudás segítségével, és miként képesek 

ezáltal szellemi tőkéjüket növelni. Az Európai Unió a Lisszaboni Program végrehajtásáról 

kiadott közleményében a következőképpen fogalmaz: „Ha Európa meg kívánja őrizni 

társadalmi modelljét, akkor nagyobb ütemű gazdasági növekedésre, több új vállalatra, a 

vállalkozók részéről az innováció terén fokozottabb befektetési kedvre, és még több magas 

növekedési potenciállal rendelkező kis- és középvállalkozásra van szüksége.”   

A primer kutatás kísérletet tett arra, hogy a tudásmenedzsment „soft” tényezőinek alkalmazási 

gyakorlatát derítse fel a magyar, alapvetően dunántúli, valamit a dél-szlovákiai régióban 

fellelhető kis- és középvállalatok körében. A kutatás egyszerre célozta a tudással kapcsolatos 

elemek közül kiemelt szervezeti kultúra és vezetési stílus hatásának felmérését az említett 

körben, makro-, mezo- és mikro-szinten. Makroszinten a magyar és szlovák vállalatok közötti 

szignifikáns különbséget kereste a szervezeti kultúra és vezetési stílus tekintetében, továbbá a 

tudásintenzivitásban kimutatható különbségeket vizsgálta. Mezoszinten arra próbált választ 

találni,  hogy a vállalati méret mennyiben befolyásolja a tudástámogató szervezeti kultúrát, és 

a tudásmenedzsment szempontjából elkülöníthető szervezeti csoportok eltérnek-e a 

tudásmenedzsment alkalmazott gyakorlata szempontjából. Mikroszinten az egyéni 

kompetenciák (a vállalatok által munkatársaiktól elvárt illetve hiányolt kompetenciák) 
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kerültek vizsgálatra. Mivel megítélésem szerint a KKV-k messze nem használják ki a tudás 

átadásában rejlő lehetőségeket, fontos volt annak vizsgálata is, hogy milyen mértékben 

nyitottak a KKV-k a külső tanulás lehetőségét hordozó intézmények, különös tekintettel a 

felsőoktatási intézmények felé. A primer kutatás nem titkolt célként a felsőoktatás számára is 

igyekezett információkat gyűjteni. Arra keresett választ, hogy milyen kompetenciákat, 

elvárásokat fogalmaznak meg a KKV-k diplomás munkavállalóikkal szemben, illetve mely 

vonásokat hiányolnak, milyen a vállalat légköre, kultúrája, mi jellemzi a külső 

tudásbázisokkal fennálló kapcsolatukat, és mivel javíthatóak a leendő pályakezdők, és ezen 

keresztül az őket alkalmazó vállalatok sikeresélyei.  

A kérdőíves megkérdezés postkvalitatív mélyinterjúkkal egészült ki. Ennek körében 

kifejezetten sikeres, elismert, kizárólag magyar magánszemélyek tulajdonában álló, és a KKV 

kategóriába tartozó vállalatokat kérdeztem meg arról, hogy náluk a tudásmenedzsment milyen 

melyik eleme, milyen formában kerül alkalmazásra.   

 

2.2. A kutatás módszertana 

 

Kutatási munkámat széles módszertani bázisra alapoztam, melynek során primer és szekunder 

kutatási technikákat egyaránt felhasználtam.  

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

szakirodalom összegyűjtésével és feldolgozásával végeztem el. Ennek során 

multidiszciplináris közelítéssel a vállalati gazdaságtan, menedzsment főként szervezési és 

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

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

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

helyenként szociológiai és pszichológiai vonatkozásokkal is bír. Néhány megközelítésben a 

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

dolgozat központi kérdését. Munkámhoz különböző kutatóintézetek kutatási jelentéseit is 

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

Világgazdasági Fórum és az Európai Bizottság anyagai.  

Saját vezetői, illetve szervezetkutatási tapasztalatom alapján a tudásmenedzsment 

legfontosabb és döntő aspektusa az emberi oldal. A szakirodalmi források is megerősítik, 

hogy a tudásmenedzsmentet kétségtelenül segíthetik a technikai, informatikai feltételek, de 
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annak sikerességét az ember adja. A tudás oly mértékben és olyannyira elválaszthatatlanul 

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

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

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

oldal határozza meg. Figyelmem a tudásmenedzsmenten belül ennek az alapvető 

tapasztalatnak a birtokában fordult a tudásmenedzsment kulturális és vezetési stílusban 

meglevő különbségei felé. 

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

hogy a tudásmenedzsment bölcsői a leginnovatívabb nagyvállalatok voltak, de saját 

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

elmúlt években tudásmenedzsment tevékenységet, hogy ennek akárcsak tudatában lettek 

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

tudásvezetőkkel rendelkeznének, csupán arról, hogy ösztönösen – saját fennmaradásuk 

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

őket a versenyképesség fenntartásában. Ezek az ösztönös tanulási formák magukba 

foglalhatnak speciális tudástárházakat, a belső tudásmegosztás rendszerét, szervezeti 

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

is adtam példákat a magyar vállalatokkal lefolytatott mélyinterjúk alapján. 

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

elemek nem alkotnak náluk egységes rendszert, de mégis markánsan megjelennek 

tevékenységükben és felfogásukban a tudásmenedzsment elemei.  

 

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

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

kutatásokkal szemben támasztott standardoknak megfelelően  a kutatás alapmetodikájaként a 

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

metodikai lépésekre, azaz a megelőző kvalitatív vizsgálattól el lehetett tekinteni. A korábbi 

tapasztalatok lehetővé tették a rendkívül fókuszált kérdésfelvetést, melyből fakadóan lehetővé 

vált a kérdések szűkítése, és a kérdőív terjedelmének redukálása, amely megítélésem szerint 

az önkitöltős kérdőívek esetén döntő szempont, egyrészt a nem-válaszolási arány csökkentése, 

másrészt pedig a konzisztens és őszinte válaszok kinyerése céljából.  
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2.3. A primer kutatás során használt kérdőív jellegzetességei 

A felmérésben használt kérdőív a következő részekre bontható: 

- a kutatás rövid bemutatása 

- bevezető/általános kérdések (kor, nem, beosztás) 

- a vállalatra vonatkozó általános kérdések 

- a vállalat tevékenységéhez tartozó kérdések 

- a szervezeti kultúrára és vezetési stílusra vonatkozó kérdések 

- a tanulásra vonatkozó kérdések 

- a felsőfokú alkalmazottakra vonatkozó kérdések 

- a felsőoktatással való kapcsolattartásra vonatkozó kérdések 

- a szellemi tőkére vonatkozó kérdések 

A kérdőívben zárt és nyitott kérdések egyaránt megtalálhatóak voltak, mely magyar (lásd 1. 

sz. számú melléklet) és szlovák nyelven is elérhető volt a válaszadók számára. 

Tekintettel a vizsgált vállalkozások heterogén iparági és méretbeli jellemzőire, a kérdések a 

lehetőségekhez mérten a legegyszerűbben kerültek megfogalmazásra, és a kérdőív 

strukturálása is segítette a kérdőív- kitöltők munkáját. A kérdéseknél alkalmazott struktúra 

egyszerű: a szubjektív elemeknél egységesen 5 fokozatú Likert skála, illetve 4 és 5 fokozatú 

minősítő skála a könnyebb áttekinthetőség érdekében. 

 

A kérdőívek feldolgozása során alkalmazott statisztikai módszertan sokszínű. Első 

lépcsőben az egyszerűbb leíró jellegű statisztikai elemzések Microsoft Excel táblázatkezelő 

segítségével kerültek feldolgozásra. Második lépésként pedig a többváltozós statisztikai 

elemzések az SPSS 16.0 programcsomag segítségével készültek el. 

 

2.4. A kutatás fókusza 

A disszertáció a tudásmenedzsment elemei közül a „puha” szervezeti tényezőket veszi górcső 

alá, mivel a szakirodalom és a szerző megítélése szerint a kis- és középvállalati szektorban 

ezeknek a tényezőknek van a legfontosabb szerepük. A „puha” tényezők a számos 

tudásmenedzsmentet befolyásoló elem közül a kulturális elemeket és a vezetési stílus 

faktorait  tartalmazzák. A kérdőíves vizsgálat úgy épült fel, hogy a kulturális elemeket három 

különböző szinten lehessen vizsgálni. Az első szint a makrogazdasági szint, ahol a nemzeti 
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kulturális elemek sajátosságai álltak a vizsgálódás középpontjában a két szomszédos ország: 

Szlovákia és Magyarország tekintetében. A kutatás itt arra a kérdésre kereste a választ, hogy 

különbözik- e egymástól a magyar és a szlovák kis- és középvállalkozások tudásigényessége, 

illetve tudásmenedzsment gyakorlata. Vizsgáltam ezenkívül a tudást támogató szervezeti 

kulturális faktorok eltérését a két országban. 

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

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

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

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

kompetenciáit és a tudásmenedzsment kapcsolatát vizsgálta. 

 

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

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

egyetlen kutatásba képes integrálni az országok egyes makrogazdasági, makrokulturális 

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

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

ezek határozzák meg döntő mértékben a kis- és középvállalatok tudásmenedzsment 

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

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

középvállalkozásokat jellemző belső tudásteremtés- tudásátadás és tudásintegráció erősségét 

egyértelműen a kulturális elemek determinálják. 
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2.5. Kutatási alapmodell    

1. sz. ábra: A kutatási alapmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés 

A tanuló szervezetek képesek kívülről gyorsan és szelektíven információt felvenni és azt cég-

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

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

szabad egymástól függetlenül figyelembe venni. Amint annak jelentőségét az elméleti 

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

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

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

konstruktív problémamegoldás jellemzőire, valamint a tanulás vezetés általi támogatottságára 

vonatkozó kérdések kerültek a kérdőívbe. Kontrollként a hierarchikus főnök-beosztott 
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kapcsolatra, a munkakörök szabályozottságára vonatkozó kérdéseket is feltettünk a 

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

megkönnyítő tényezők is kiemelt szerepet kapnak. A tanulást segítő vezetési jellemzők közé 

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

vállalatnál. A vállalatnál érvényesülő légkör meghatározza a munkavállalók motiváltságát,  

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

közötti spontán együttműködést.  

 

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

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

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

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

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

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

hogy a tacit tudás a munkatársak között átadásra kerüljön.  

 

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

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

hatékonyságát.  

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

amelyek okozati kapcsolatban állhatnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy 

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

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

nélkül minden vállalat az alkalmazottak használható szakmai tudásának és szakmai 

tapasztalatának jelentőségét hangsúlyozta. Külön kiemelt figyelmet kapott a tudáselemek 

közül minden korábbi elemzésben a nyelvismeret, valamint a számítástechnikai ismeretek 

jelentősége. Az egyéni kompetenciák közül a tartós munkakapcsolatok kialakulását segítheti a 

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

történő munkavégzés, e tekintetben a csoportmunkára való alkalmasságnak lehet kiemelt 

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

problémamegoldó képességnek lehet nagy szerepe.  
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2.6. A kutatás hipotézisei 

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

makroszint a szlovák és a magyar vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti kulturális 

jellemzőit vizsgálja több aspektusból. Ez a megközelítés ráirányítja a figyelmet arra, hogy a 

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

A hipotézisek mezoszintje magukra a szervezetekre fókuszál, és arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy a szervezeti jellemzők miként határozzák meg a vállalati tanulást és 

tudásmenedzsmentet. A harmadik szint pedig az egyéni munkavállalókra, és az őket érintő 

kompetenciákra összpontosít, és azt vizsgálja, hogy van-e kapcsolat a szervezetek 

tudásintenzitása és az általuk igényelt szükséges alkalmazotti kompetenciák között. 

 

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

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Makro szint 

H1a: Nincs különbség a magyar és szlovák KKV-k tudással 

kapcsolatos szervezeti kultúrája, vezetési stílusa között 

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

tipológiájában 

H1c: A tudással kapcsolatos szervezeti kultúra és vezetési stílus hasonló 

faktorokkal írható le a magyar  és  a szlovák KKV-k esetében. 

 

Mezo szint 

H4: A vállalati méret befolyásolja a tudástámogató szervezeti kultúrát 

 
H5: Az alkalmazott tudásmenedzsment eszközök és a szervezeti kultúra 

között összefüggés van 

H6: A vállalat méret e befolyásolja a tudásmenedzsmentet 

Vállalatok közötti különbségek 

Egyén szintje 

Országok közötti kulturális tőről fakadó különbségek 

H2: Tudásmenedzsment tekintetében hasonló tipológiával írhatók le 

a magyar és a szlovák vállalatok. 

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

 

Mikro szint H8: az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek 

tudásmenedzsment stratégia és a vállalat tudásintenzitása tekintetében 

H7a: A tudástőke alapján elkülönülő szervezeti csoportok eltérnek 

szervezeti kulturális jellemzők tekintetében 

 
H7b: A tudástőke alapján elkülönülő szervezeti csoportok eltérnek 

tudásmenedzsment gyakorlat szempontjából 
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A kérdőíves megkérdezés több éve létező, sikeres (kitüntetett, más módon elismert) magyar 

vállalatokkal készített mélyinterjúkkal egészült ki. Ennek körében kifejezetten eredményes,   

működő, kizárólag magyar magánszemélyek tulajdonában álló, és a KKV kategóriába tartozó 

vállalatok nyilatkoztak arról, hogy náluk a tudásmenedzsment melyik eleme, milyen 

formában kerül alkalmazásra..  A mélyinterjúkból az egyes elméleti részekhez kapcsolódó 

alátámasztó hivatkozások a szövegben külön keretben szerepelnek, a teljes esetleírások (nem 

nevezhetők esettanulmánynak, mert a felmérés célirányosan a tudásmenedzsment elemeinek 

használatára irányult, és nem a vállalatok teljes képének bemutatása volt a célja) 

mellékletként kerültek csatolásra.  
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3. Tudás és szervezet 

3.1 Adat, információ és tudás  

„ A tények kevésbé fontosak, mint az, hogyan 

viszonyulunk hozzájuk, mert ez határozza meg, hogy 

mi vár ránk: siker vagy kudarc.”  

Norman Vincent Peale 

 

A tudás fogalmát többféle módon közelíthetjük. A gyakorlati szempontú elmélet az adat és 

információ fogalmakból indul ki, melyek között fogalmi szinten különbséget kell tennünk, 12 

míg a filozófiai nézőpont képviselői – közöttük kiemelten Polányi13 – megítélése szerint a 

tudásnak személyes vonatkozásai vannak.  

 

Az adat a piramis alján foglal helyet, melyről elmondható, hogy egy fizikai formában 

megjeleníthető tények (más megfogalmazás szerint jelek)  összessége, mely kontextusba nem 

helyezve, tehát önállóan nem jelent semmit, de hozzásegíthet bizonyos dolgok 

megismeréséhez, nem tartalmaz véleményt, vagy magyarázatot.14 A kontextus az, ami az 

adatból információt kreál. Szervezeti vonatkozásban az adatot definiálhatjuk tranzakciók 

rendszerezett jegyzékeként. Ezt a meghatározást Davenport és Prusak preferálják.15  Peter 

Drucker egy ízben az információt „relevanciával és céllal felruházott adatként” határozta meg, 

mely nem tud választ adni a felmerülő „miért”-ekre, viszont ha valamilyen módon értelmezni 

tudjuk, és számunkra értéket képvisel, akkor már információvá alakul át.  

A modern szervezetek mindig valamilyen technológiai rendszerben tárolják az adatokat. A 

rendszerek általában a vállalat funkcionális szervezeteihez kapcsolódnak, és az adatok 

feldolgozása központi információs rendszerek segítségével történik. Mennyiségileg az 

adatmenedzsment értékelését a költség, sebesség és kapacitás vonatkozásában végzik. A  

minőségi meghatározások világosak: akkor férhetünk-e az adatokhoz, amikor szükség van 

rájuk, és ezek-e azok az adatok, amikre szükségünk van. 

Információ 

Kenneth J. Arrow amerikai közgazdász így vélekedik: „Lehet, hogy az információkat 

adatfájlokban gyűjtik össze, de ahhoz, hogy a döntéshozatal szempontjából hasznuk legyen, 

                                                 
12      Porter, M.: [1985] Competitive Adventage, New York, The Free Press 
13      Polányi Mihály: [1966] The Tacit Dimension, Routledge &Kegan Paul, London 
14      Bakacsi Gyula: [2000]  Szervezeti magatartás és vezetés KJK, Budapest 
15  Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: [2001] Tudásmenedzsment  Kossuth Kiadó, Budapest 
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elő is kell hívni őket.”16 Az információ befolyásol, bővíti, tulajdonsággal ruházza fel az 

adatot. Az információ = használható adat.17 

A kutatók többsége az információt üzenetként definiálja, mely dokumentum formájában, a 

hallható vagy látható kommunikáció elemeként jelenik meg.  Arra szolgál, hogy változtasson 

a dolgok felfogásának módján, befolyásolja a címzett ítéleteit, viselkedését. Egy másik 

megközelítés szerint, mely Bőgel György nevéhez fűződik, az adat akkor válik információvá, 

amikor létrehozója jelentést rendel hozzá. Ennek alapján ítélet alkotható, mely meghatározott 

célú cselekvést indíthat el.18  

 

Az adatok információvá történő átalakításában több ismert eljárás is segíthet. Davenport és 

Prusak öt ilyen eljárást különböztet meg, melyet az  1.sz. táblázat mutat be. 

1. sz. táblázat: Eljárások az információ létrehozására adatokból 

Kontextusba helyezés Tudjuk, milyen célból gyűjtöttük az adatokat 

Osztályozás Ismerjük az elemzés egységeit, illetve az adatok fő 

összetevőit 

Számítás Az adatok matematikailag vagy statisztikailag elemezhetők 

Javítás Az adatokból a hibák eltávolíthatók 

Tömörítés Az adatok sűrített formában összefoglalhatók 

Forrás: Davenport 2001 

A számítógépek fontos segítséget nyújtanak az adatok információvá való átalakításában, de 

emberi közreműködés szükséges az osztályozáshoz, a számításokhoz, a tömörítéshez.  

        
  „Nagy tudású. A szavak és gondolatok 
tökéletes erdeje áll rendelkezésére.”(egy lipcsei 
megfigyelő leírása Lutherről) 

Tudás 

Az adat – információ - tudás hármas legnehezebben definiálható tagja a tudás, mely a 

tudáspiramis csúcsán helyezkedik el. Amikor nagy tudású emberekről beszélünk, olyanokra 

gondolunk, akik alaposak, megbízható ismeretekkel rendelkeznek egy témáról, jól 

tájékozottak, tanultak és intelligensek. Megközelítése még az ókorba nyúlik vissza, amikor a 

                                                 
16      Kenneth J. Arrow : The Limits of Organization  
17      Thomas H. Davenport, Laurence Prusak: [2001]Tudásmenedzsment  Kossuth Kiadó, Budapest 
18   Bőgel György: [2000] Verseny az elektronikus üzletben  Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
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híres görög filozófusok, mint Prótagorász, Platón vagy Szókratész boncolgatták a tudás 

kérdését. Szókratész úgy gondolta, hogy a tudás az személyes meggyőződés, mely hozzásegít 

a boldogsághoz, mégpedig a jó és rossz tudásán keresztül.19 Aiszkhülosz szerint „nem az a 

bölcs, aki sokat tud, hanem az, aki hasznos dolgokat tud.” Van, aki nem definiálja a tudást, 

csak leírja jellemzőit. Sveiby szerint: „a tudás cselekvésre való képesség”. (bár ehhez 

hozzáteszi: „Persze ez nem egy mindent átfogó magyarázat, inkább csak gyakorlati fogalom 

menedzsereknek”). Davenport és Prusak20 szerint: „a tudás körülhatárolt tapasztalatok, 

értékek és kontextuális (összekapcsolt) információk heterogén és folyton változó keveréke, 

szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához, 

illetve a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul.” Saint-Onge és Wallace a 

tudást, mint az eredményes cselekvésre való képességet definiálják, és úgy vélik, „a tudás 

kontexusba helyezett, és hiteles emberek által validált információ.” 21 A tudás meghatározása 

nem csak azért nehéz, mert komplex fogalom, hanem azért is, mert egymástól eltérő, egymást 

kizáró felfogások alakultak ki: 

- klasszikus humanista: számára csak a tiszta tudás létezik, „tudni mit”- célja az  

 igazság, a reprezentáció, és a kultiváció, nevelési célja a személyiség fejlesztése.  

John Stuart Mill: a tudás önmagáért való.  

- pragmatikus mérnöki (csak a gyakorlatban használható tudást ismeri el) „tudni 

hogyan”- célja a működtetés, a cselekvés, a változtatás. Nevelési célja a készségek  

fejlesztése. Ezt képviseli Francis Bacon is: „For also knowledge itself is power”- A 

tudás hatalom! Ne feledjük: még csak a XVI. században járunk!22 

Felfogásom szerint a sokfajta közelítés közül Edward E. Free álláspontjával azonosulok, 

melynek értelmében „az az állítás, hogy a tudás hatalom, nem teljesen igaz. A felhasznált 

tudás hatalom, meg pénz és szolgálat. … de a tudásnak önmagában, ha parlagon hever, nincs 

semmi hatalma.23 Ahhoz azonban, hogy tudásunkat fel tudjuk használni, meg kell osztanunk 

másokkal.  

A szakirodalom a tudás számos definícióját tartalmazza. Eszerint a tudás lehet: 

� Valaki által megtanult, felhasznált, aktivált információ, valamely kontextusban 

                                                 
19  Steiger Kornél szerk.:  [1993] A szofista filozófia  Atlantisz Kiadó, Budapest 
20      Thomas H. Davenport- Laurence Prusak: [2001]Tudásmenedzsment Kossuth Kiadó Budapest 
21      Saint-Onge, H; Wallace, D. [2003]: Leveraging Communities of Practice for Strategic Advantage     
     (Butterworth Heinemann) 
22      F.Bacon: [1597]: „For also knowledge itself is power” Meditations Sacrac 
23      Edward E. Free : [2001] Gondolatok az üzleti életről K.u. K. Kiadó 
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� Tanulás során megszerezhető képesség, amely egy személyt, vagy csoportot, adat 

vagy információfeldolgozás révén bizonyos feladat végrehajtására képessé tesz.  

� A tudás a végső igazság 

Az információnak tudássá való átalakításában minden munkát az ember végez. Amiért a 

tudást különösen értékesnek tartjuk, hogy az adatnál és információnál közelebb esik a 

cselekedethez. A vállalat sikere vagy kudarca gyakran pontosan azon múlik, hogy tudjuk-e, 

melyikre van szükségünk, illetve melyikkel rendelkezünk már, melyikkel mit tehetünk. A 

tudás tapasztalatokon keresztül fejlődik, amelyeket tanulmányaink során könyvekből, 

mentoraink által és informális tanulással szerzünk be, felismerve az azonos motívumokat, és 

kapcsolatokat teremtve a régi és új tapasztalások, a korábbi és jelenbeli történések között. A 

tudás „gyakorlati igazsággal” bír, ami azt jelenti: tudjuk, mi működik a való világban és mi 

nem, ez pedig a tudásnak azt a jellegzetességét tükrözi, hogy képes a dolgok összetettségének 

kezelésére. A tudás nem merev struktúra, komplex módon képes összetett jelenségekkel 

foglalkozni, képes a meglévő ismeretek alapján az újfajta szituációkat minősíteni, továbbá 

saját magát is felülbírálni, pontosítani.  

A tudás automatizmusokon keresztül működik: a cselekvésre vonatkozó rugalmas irányelvek 

alapján, melyek kísérleteken, hibákon, hosszú évek tapasztalatain és megfigyeléseken 

keresztül fejlődtek ki. 24 H. Maturana, az élő szervezetek Nobel-díjas kutatója szavaival „a 

tudás konszenzusra épülő koordinált cselekvés. A tudás nem birtokolható adat vagy tárgy, 

hanem egy részvételre ösztönző folyamat.” Magam azzal a véleménnyel értek egyet, amely 

szerint a tudás a gyakorlati, vagy intellektuális jellegű tevékenységek szabályának teljes 

rendszerét jelenti, mások tetteinek fényében saját eljárási szabályaink felülvizsgálatának és 

módosításának képességét. 

Különösnek tűnhet, hogy a szervezeti tudásról gondolkodva értékeket és hiteket említünk. 

Sokan úgy vélik, a vállalat objektív és semleges, nem hozható hitekkel összefüggésbe. Pedig a 

vállalatok azokból az emberekből állnak össze, akiknek gondolatait, tetteit értékrendjük, 

meggyőződésük irányítja, a szervezet történelme is értékeket és hitet hordoz.  

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

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

hitekből és értékekből, mint amennyire információk és logika eredménye.25  

                                                 
24      Thomas H. Davenport- Laurence Prusak: [2001]  Tudásmenedzsment  Kossuth Kiadó Budapest  
25    Ikujiro Nonaka-Hirotaka Takeuchi [1995]: The Knowledge-Creating Company Oxford University Press, 
NewYork  
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Megítélésem szerint a tudás azt jelenti, hogy leképezzük magunkban a valóságot, amelyet 

saját belső modellünkben rendezünk el, és amely annyit ér, amennyit hasznosítani tudunk 

belőle, hogy valami előrevivőt mondhassunk a jövőről.  A 3. sz. ábrából jól kivehető, hogy az 

adatból az információn és a tudáson keresztül jutunk el a bölcsességig. Minél több 

szakértelemmel rendelkezünk, annál inkább a sajátunkká, vagyis a tudás hordozójától 

elválaszthatatlanná válik. Az értéklánc visszafelé is értelmezhető.  

 

3. sz .ábra: A tudás szintjei és az egyénhez fűződő kapcsolat 

 

Forrás: The Data-to-Wisdom curve (Gene Bellinger, Durval Castro, Antony Mills) 

Sveiby az emberi tudás fogalmához párosítja a primer kutatás szempontjából kiemelt 

jelentőséggel bíró kompetenciát is, melyet 5, egymástól kölcsönösen függő összetevőre bont: 

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

sajátítjuk el, gyakran formális oktatás keretében). 

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

sajátítható el; 

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

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

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

megismerési folyamatában. 

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

keresztül közvetített környezetben és kultúrában. 
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A kompetenciák  fogalmának átértelmezése  

A kompetencia latin eredetű szó, első jelentése illetékesség, jogosultság, második jelentése: 

szakértelem. Ma a szervezetekben szinte kizárólag a második értelemben használják, 

összetevőiként az explicit tudást, a jártasságot, a tapasztalatot, az észlelést, és a kapcsolatok 

kezelésének képességét sorolják fel. Pedig ha az emberek – birtokolva a fentieket- nincsenek 

tisztában a munka során saját ill. mások illetékességével, jogosultságával, elbizonytalanodás 

és káosz alakulhat ki a szervezetben. (Sveiby) 

A kompetenciák mérésére McClelland Dailey-vel egy interjúrendszert dolgozott ki, melynek 

célja azon tulajdonságok feltárása volt, melyek a sikeres embereket jellemzik. Ez az un. BEI 

módszer (Behavioral Event Interview). Az alapgondolat azt sugallta, hogy a kutatók 

megítélése szerint azt, hogy ki , mikor , mit  fog tenni leginkább akkor sikerül megállapítani, 

ha azt megtudjuk, hogy a véletlennek tűnő, spontán helyzetekről, vagy bármely szituációról ki  

mit  gondol, és az milyen viselkedést vált ki belőle. E módszerekkel végzett kutatások 

vezettek a kompetencia meghatározásához, melynek eredményeként különböző kompetencia 

modellek jelentek meg. A kompetencia modelleket alkalmazók körében leginkább Boyatzis 

definíciója terjedt el, mely szerint: „A kompetenciák egy személy alapvető, meghatározó 

jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony 

és/vagy kiváló teljesítménnyel.” 26  A köznyelv - hétköznapi használatra – „azon 

tulajdonságok összessége, melyek megkülönböztetik a kiválót az átlagostól” 

meghatározást alkalmazza. A  primer kutatásban központi helyet foglal el a munkáltatók által 

a felsőfokú végzettségű munkavállalóiktól elvárt, illetve hiányolt kompetenciák kérdése. 

A gazdasági, vállalatok számára mértékadó tudás jellemzői a következőképp 

összegezhetők:27 

- bizonyos korlátok között helyettesíthető más forrásokkal, idővel, pénzzel, munkával; 

- megosztható, ezzel értéke nő; 

- dinamikus; 

- értéke relatív, attól függ, hogy milyen környezetben van; 

- kimeríthetetlen, nem szűkös erőforrás; 

- bizonyos fajtái nehezen reprezentálhatóak, másolhatóak. 

                                                 

26  Mohácsi G. [1999]: Személyzeti/ emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Poór J. szerk. 14.fejezet.   
Kompetencia alapú emberi erőforrás menedzsment. 461 o.-487.o. 

27      Fehér Péter: XII. Tudásmenedzsment: a jövő szolgáltatása; 488 p. 
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A postkvalitatív mélyinterjúk és a kérdőíves megkérdezés tapasztalatai alapján a vállalatok 

számára elsődleges jelentőséggel bír a gyakorlati alkalmazhatóság. 

Mások elsődlegesen nem a tudás szintjeiről, hanem dimenzióiról beszélve írják le a 

menedzselendő tudás összetevőit. A dimenziókról (szám szerint öt) a legteljesebb, magyar 

nyelven is hozzáférhető összeállítást Wiig28 készítette (ld. 4. sz.ábra). 

Látható, hogy a Wiig-féle tudás-dimenziók: 

� a koncepcionális tudás dimenziója, ami az automatikus tudástól a célkitűző, idealisztikus 

tudásig terjed, 

� a manifesztáció dimenziója, amely a tudás, szakértelem, készség láncon halad a 

valamilyen módon teljesen kodifikált tudásig, 

� az információs dimenzió, ahol a jeltovábbító közegtől a bölcsességig terjed a skála, 

� a tudás részletezettségének dimenziója, amely a tudásatomtól a tudásterületig (domain) 

terjed, és 

� a tudásszint vagy kompetencia dimenziója, amely a kezdőtől a nagymesteri szintig terjed. 

Ezek alapján úgy a tudásról, mint a tudás hordozójáról leltár készíthető, és meghatározható az 

adott rendszerben a tudás menedzselésének a folyamata. 

 

                                                 
28  Wiig, K. M.[1993]: Knowledge management Foundations. Schema Press Arlington. (idézi: Klimkó 

G./2002/: A tudás jellemzése megjelenési formája szerint. Vezetéstudomány, XXXIII. Évf. 3. sz. 21. o.) 
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4.sz.ábra: A tudás dimenziói 

 

Forrás: Wiig, K. M.[1993] 
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3.2 Tudattalan tanulás és tárolás 

Az emberi tudat kialakulása tekintetében tetemes velünk született készségek és 

képességek együttesével jövünk a világra. Legmarkánsabban Immanuel Kant, 

fogalmazta az „a priori” eleve adott (ma így mondanánk: genetikailag kódolt) 

készségeket, aki John Locke és David Hume eszméit is felhasználva egyértelműen a 

születéstől kezdve az agyba „beépített” lehetőségekről és tulajdonságokról értekezik. 

Ezek között a legkézenfekvőbb tudattalan tanulás a „bevésődés” (angolul imprinting, 

németül: Prägung). Konrad Lorenz szerint olyan korai tanulási folyamat az állat és 

ember egyedfejlődése terén, amely sajátos életkorhoz kötött, és amelyet csak a kiváltó 

kulcsinger képes megindítani, a későbbi idegrendszeri érés és bonyolult tanulási 

folyamatok során háttérbe szorul és el is tűnhet.  

 

Az emlékezet burkolt formái (implicit memóriatípusok) 

A tanulási folyamat hatékonyságának legbiztosabb jele az agyi rögzítés tartóssága és 

tartalmi hűsége. (analógiája) Úgy is mondhatnánk, hogy a tanulás eredményességét az 

információtárolás, az emlékezés mérésével ellenőrzik. Tanulás és emlékezés: ugyanazon 

tapasztalatgyűjtési folyamat két oldala.  

 

A heurisztika: bizalom a tudattalan ésszerűség iránt 

A genetikailag kódolt, velünk született elmebeli adottságok problematikájának 

körüljárása óhatatlanul elvezet bennünket a sejtések és becslések világába. A mi 

kultúrhírvilágunkban az ógörög Euklidésztől, Papposztól és társaiktól származtatható az 

a sajátos önkéntelen problémamegoldó irányzat, amely során az implicit memóriatárból 

hosszabb-rövidebb „pihentetés” után előhívunk egy adott pszichikus tartalmat. Ezt a 

keresett, a tudattalanból felbukkanó információ-együttest azután egy konkrét kérdésre 

adandó válaszadásban, egy adott döntés előtti latolgatásban használjuk fel. A tudat 

nélküli agyi „előmunka” 20. századi kiváló propagátora és művelője, Pólya György 

(1887-1985) amerikai magyar matematikus, sok kiadást megért könyvében így ír: „Az 

ilyen esetek azt a benyomást keltik, hogy itt tudat alatti munkáról van szó. Tény, hogy 

ha egy feladatra hosszabb ideig nem gondoltunk, utána lényegesen tisztázottabb, a 

megoldáshoz sokkal közelebb álló formában tér vissza tudatunkba, mint ahogyan onnan 

kiesett. …. Bizonyos, hogy van egy határ, amelyen túl nem kell a tudatos gondolkodást 

erőltetnünk.. Pólya ugyanakkor rámutat, hogy csak a rendelkezésre álló teljes 
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információ birtokában, az összes hozzáférhető adat rögzítése nyomán van értelme 

elménket „pihentetni”, majd a döntésre váró problémát újra elővenni.  

 

A gondolkodás logikai kényszerűségének mechanizmusa, amely az emberi tudat, a 

szóbeliség révén nyer kifejezést, rejtett hátterét, soha ki nem fogyó tartalékait a beszéd 

nélküli, tudat nélküli agyfunkciókból meríti. A Polányi Mihály (1891-1976) által 

részletesen elemzett „hallgatólagos tudás” (tacit knowledge) fogalmáról van szó, 

amelynek jelentőségére természettudósként és filozófusként oly szuggesztív erővel 

mutatott rá. „We can know more than we can tell”- „többet tudhatunk, mint amit 

elmondhatunk” Polányinak ez a tétele  szállóigévé vált. Ebben a tekintetben is érdekes 

egybeesés az amerikai magyar Pólya György és a heurisztikus irányzatot 

továbbfejlesztő, szintén külföldön alkotott Polányi Mihály egymásra épülő 

eszmerendszere. Mindkét kiváló gondolkodó állandóan élt a tudattalanból a tudati 

szférába történő gondolati felbukkanás metaforájával. 

Polányi így ír: „Ahogy tudásunk végső soron hallgatólagos jellege miatt mindig 

képtelenek leszünk mindazt elmondani, amit tudunk, ugyanúgy a jelentés hallgatólagos 

jellege miatt sem tudhatjuk egészen, hogy mi következik abból, amit mondunk. Úgy 

vélem, hogy velünk született intellektuális képességeinknek nagy szerepük van abban, 

hogy a minket körülvevő világból ránk zúduló adattömeget hogyan alakítjuk át 

információkká, és milyen intenzitással veszünk részt a tudás meghódításában. A 

tudattalan belső szervi információk mindig is „kéznél voltak” és vannak az emberi 

megismerés szolgálatában, de mindig hiányzott és hiányzik az a kapaszkodó, a 

beszédben való megfogalmazás (vagyis a verbalizáció) lehetősége, amely a tudat nélküli 

sejtést a tudatosságba vihetné át.  

 

3.3 A tudás természete és típusai 

Pléh Csaba szerint a „hagyományos” tudásmenedzsment felfogás arra fókuszál, miként 

lehet minél több ismeretet elektronikus formában tárolni, és a munkatársak számára 

hozzáférhetővé tenni. A klasszikus felfogás szerint a tartalmak mellett az elme 

pallérozása is lényeges a formák gyakorlásán keresztül, de a 20. sz. első éveiben 

rádöbbentek, hogy a gyakorlás hatása nem kerül átvitelre automatikusan a szakterületek 

között. 
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Polányi Mihály egy alternatív tudásideált vezet be, amit „személyes tudásnak” nevez. 

Kifejti, hogy ez az alternatív tudásideál nem áll ellentétben az objektivitás 

követelményével. Annak ellenére, hogy különbözőképpen látjuk a dolgokat, valaminek 

a megértése nem önkényes, hanem felelősségteljes cselekvés, mely általános 

érvényességre tart igényt. A különböző látásmódokat Polányi azzal magyarázza, hogy 

tapasztalataink eltérő szemüvegén keresztül értelmezzük a jelenségeket, és igyekszünk 

koherenciát teremteni tudásunk különböző elemei között. A tartalomból nem következik 

automatikusan a „tudni”, de a „tudni”-ból sem a tartalom. Tudásról akkor beszélhetünk, 

ha ez a kettő kiegészíti egymást – szinergiában van egymással.  

 

Hallgatólagos és explicit tudás 

Ha a tudást megfoghatósága alapján vizsgáljuk, különbséget kell tenni tacit és explicit 

tudás között. Polányi Mihály Személyes tudás című híres művében használta először a 

tacit (másként implicit, vagy hallgatólagos), vagy rejtett tudás fogalmát. Rejtett, így 

nehezen másolható. Olyan ismeretek tartoznak ide, melyeket az emberek hosszú időn 

keresztül, tapasztalat útján szereztek meg, mely nehezen önthető szavakba, és éppen 

ezért szinte lehetetlen a dokumentálása. Ez a fajta tudás csak alkalmazása révén, annak 

folyamatában érzékelhető. Erősen személyes, mélyen az egyének cselekedeteiben és 

tapasztalataiban gyökerezik, átadása nehézkes és időigényes, s amelynek döntő szerepe 

van a gyakorlati problémák megoldásában – annak ellenére is, hogy gyakran 

tulajdonosának sincs tudomása róla. Az ilyen tudást sejtik az ösztönös megérzés mögött. 

A hallgatólagos tudás határozza meg, melyek azok a jelek a környezetben, melyekre 

odafigyelünk, melyeknek jelentéséből szimbólumokat alkotunk. 

Polányi szerint az emberi tudás jelentős része tacit, olyan, mint egy jéghegy, melynek a 

víz feletti, nem látható része a tacit és a látható része az explicit tudás.29  

 

Ikujiro Nonaka és Noburu Konno30 a tacit tudás két dimenzióját különböztetik meg:  

Technikai dimenzió: személyes, informális készségek és fortélyok: a tudni hogyan. 

                                                 
29Zoltayné Paprika Zita: Döntéselmélet [2002] Alinea Kiadó Budapest  

30Nonaka, I.-Konno, N.: [1998]   The Concept of „Ba”Building a fondation for Knowledge Creation, 
California Review Management 
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Kognitív dimenzió: hitek, eszmények, értékek, sémák és mentális modellek, melyek 

mélyen rögzülnek bennünk, általában természetesnek tekintjük őket, és nehezen 

artikulálhatóak. 

 

Egyre több szervezet ismeri fel, hogy üzleti szempontból a tudás tacit szempontjai a 

legértékesebbek (hiszen a versenytársak nehezen tudják másolni). A japánok szerint a 

tudás elsődlegesen tacit. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a tudásmenedzsmentet 

elindító szervezetek óriási nehézségekkel találják szemben magukat összetett 

koncepciók absztrakt módon történő kommunikálása során. 

 

5. sz.ábra: A tudás/tanulás tartalom és folyamatelméleti megközelítései 
F
o
ly
a
m
a
t

T
a
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a
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Forrás: saját szerkesztés 

A tudás keletkezésének és átadásának egyik különleges módszeréről dr. Ádám György 

így ír: „Negyven egynéhány évvel ezelőtt, amikor jómagam először dolgoztam 

kaliforniai egyetemen, minduntalan hirdetményekbe ütköztem a laboratóriumi folyosók 

és ajtók falán, melyek „serendipity”31 összejövetelre bíztatták a kutatókat, jobbára a 

fiatal munkatársakat és a hallgatókat. Magam is többször csatlakoztam ezekhez az 

összejövetelekhez, ahol egy csésze forró kávé vagy tea mellett kötetlen beszélgetések 

                                                 
31  A „serendipity” kifejezés Borzsák István akadémikus szíves „nyomozása” és közlése szerint Ceylon 
szigetének 16. századi európai nevéből, a „Serendippo”-ból eredhet. Kalandos mese több formája fűződött a 
találékony, sikeres „serendippói  királyfiak” tetteihez. Ebből alkotta Horace Walpote angol író a  „serendipity”-szót, 
az ötletes, véletlen bölcsesség és felfedezés terminusaként.  
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folytak egy-egy kutatási vagy filozófiai problémáról, a tények és a szárnyaló fantázia 

tobzódó, élénk kavargásai voltak ezek. A fiatal kollegák e „serendipity” órákat 

megszokták, megszerették, ebben nőttek fel.  Mifelénk tudományos klubdélutánoknak 

hívták az efféle eseményeket. Az ógörög „peripatetikus” társas összejövetelek ilyesfajta 

újmódi angolszász újjászületésének haszna nyilvánvaló! Sok ragyogó gondolat, de 

kritikus szemlélet is született a múltbeli és a kortárs tudós beszélgetések során.” 32   

A jó elbeszélések – a valódi tudásmegosztásra épülő történetek elmondása – lehetővé 

teszik, hogy az egyének merítsenek az elbeszélő tacit tudásából, a történteket adaptálják 

saját munkakörnyezetükre, és a folyamathoz hozzátegyék saját tacit felfogásukat.  

 

A mélyinterjúval  megkeresett vállalatok közül a Szintetika Kft.-nél havonta egyszer értekezletet tartanak, 

ahogy ők fogalmaznak „egymás okosítására”. Ki mit tapasztalt a vevőknél, a konkurenseknél, milyen új 

termékek, technológiák vagy számítógépes programok jelentek meg, stb. Ezeket természetesen beépítik a 

cég üzletpolitikájába, termékstruktúrájába 

.  

Az elbeszélő (narratív) és az absztrakt kommunikáció ötvözése a tudásmegosztás 

erőteljesebb eszköze, mint az absztrakt kommunikáció önmagában.  

 

A tacit tudással állítható szembe az explicit tudás, amely szavakkal és számokkal 

kifejezhető, különböző formákban (adat, specifikáció, leírás, kézikönyv, stb) 

megosztható, könnyedén kommunikálható mások felé. Ez a tudás mindenféle sérülés 

nélkül továbbadható, ugyanakkor az egyszerű információtól az különbözteti meg, hogy 

a tudás és a cselekvésre való képesség itt nem választható el egymástól. Velencey Jolán 

szerint másképp is megfogalmazhatjuk a tudás típusait: eszerint létezik szavakba 

önthető, ill. önthetetlen tudás. A szavakba önthetőt tanulás útján tudjuk magunkévá 

tenni, míg a másikat csakis tapasztalat útján tudjuk elsajátítani. Mindkettőre egyaránt 

szükségünk van az életben 33  

A tapasztalat jelentőségéről Jankovits István, a Jankovich Hidraulika Kft. ügyvezetője így fogalmaz: 

„Fiatal munkatársaim vannak és rendkívül tehetségesek. Kivívtuk az elismerést a partnereinknél, melyek 

főleg vezető multinacionális cégek és hazai nagyvállalatok. Részt veszünk a gyártásfejlesztésben, a gépek 

szervizelésében, automatizálunk gyártósorokat, ez mind olyan tevékenység, amihez legalább öt év 

gyakorlat kell. Kitűnő képességű mérnök kollégáim megtanulták nálunk a szakmát, s úgy érzem, minden 

                                                 
32  Ádám György::  [2004]  A rejtőzködő elme (egy fiziológus széljegyzetei) Vince Kiadó Kft. Budapest 
 
33  Velencei Jolán; Tudástőke konferenciák 2007-2008. 
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piacon helyt tudunk állni.”  

 

A tacit és az explicit tudás közötti és azokon belüli átalakulások lehetséges módjaival 

Nonaka foglalkozott. Elméletében négyféle módot különböztetett meg, ahogyan a 

személyes tudás átadható a tacit és explicit tudás váltogatásával, melyek a következők: 

externalizáció, kombináció, internalizáció és szocializáció.  

Ezt a folyamatot spirálként (SECI) írja le, permanens folyamatként képzeli el, ahol a 

tudás mindig magasabb szervezeti szintre helyeződik, azzal egyre több ember 

rendelkezik. Nonaka szerint a tudás létrejöttéhez a tacit és az explicit tudás közötti 

folyamatos párbeszédre van szükség, melyben fontos szerepet játszik az egyén, mivel 

egyedül ő tud tacit tudást felhalmozni tapasztalatai révén. Szervezeti vonatkozásban 

tudásalkotás akkor történik, ha mind a négy, a 2. táblázatban kiemelve látható folyamat 

megtalálható és egy folyamatos ciklusban halad. 

 

2.sz.táblázat: Tudáskonverziók 

 

Forrás: Zoltayné Paprika Zita, 2002 

 

Szocializáció alatt azt értjük, amikor a saját, hallgatólagos tudásunkat átadjuk 

másoknak közös tapasztalatok útján. Ehhez szükség van az egyének közötti interakcióra 

és közös térre, ahol a tacit tudás átadható. (elengedhetetlen a közös élmény, fizikai 

közelség, azonos szituációk).  

Tapasztalatom szerint például a külföldi kiállításokon kinn tartózkodó csapatok tagjai között – akik közösen élték 

meg a látogatók vélemény-nyilvánítását, vagy egyes kritikus szituációkat - hazatérve is működött a tacit tudás 

átadása. A szervezeti tudás létrehozásának spiráljából ez a szakasz megfigyelhető a megkérdezett vállalatok partner- 

(vevő, szállító) kapcsolataiban, (HNS, Borsodi, Jankovits) vagy a pályakezdő fiatalok fogadásakor.  

 

 

A tudásszerzés érdekében a Szintézis Zrt. például szívesen alkalmaz pályakezdőket, úgy a Széchenyi Egyetemről - 

amellyel kiemelten jó a kapcsolat- mint más egyetemekről. Az ide kerülő pályakezdő fiatal 2 évig csak tanul. 

Mindenki mentort (gyakorlott segítőt, támogatót) kap, önálló szervező a 2 év elteltével lehet. Természetesen 

egyszerűbb feladatokkal folyamatosan megbízzák. A mai fiatal generáció a vállalatvezető megítélése szerint egészen 

másképpen tanul, mint a régiek. Az egyetemi tudás jó alapokat ad, amelyre a speciális programnyelveket pillanatok 

alatt rá lehet építeni.  

 Tacit tudásba Explicit tudásba 

Tacit tudásból Szocializáció Externalizáció 

Explicit tudásból Internalizáció Kombináció 
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Az Onlinet Kft.-hez felvett új szakemberek belépéskor prezentációt kapnak a cégről, a cégen belüli 

szokásokról, gyakorlatról. Az új munkatárs leginkább 3 pillérre támaszkodik a betanulási idő alatt: 

közvetlen vezető, közvetlen munkatársak, HR igazgató. 

Az externalizáció a tacit tudás mások által is hozzáférhető formában való kifejezése, 

mely történhet szimbólumokon, metaforákon, képeken vagy analógiákon keresztül. 

Rendkívül nehéz  hallgatólagos tudásunkat úgy kifejezni, hogy mások azt nehézségek 

nélkül megértsék, internalizálni tudják. (ide sorolhatjuk pl. a jelentések, beszámolók, 

jegyzőkönyvek elkészítését, vagy pl. egy téma vezetői fórumon való elmagyarázását) 

Az ismeretek egyéni szintről szervezeti szintre emelkednek.  

A szerző által vezetett Gardénia Csipkefüggönygyárban minden külföldi utazásról, minden ügyféltalálkozóról 

jegyzőkönyv/emlékeztető készült, melyet a vállalati intraneten keresztül az arra jogosultak elérhettek. A 

gyakorlati tapasztalat szerint azonban a vezetők egy része fontosnak tartotta, hogy az emlékeztetőkből kapjon, 

viszont nem minden esetben nézte át, hasznosította, és tette részévé saját tacit tudásának.   

A HNS Műszaki Fejlesztő Kft.-nél tervzsüriket tartanak annak érdekében, hogy a szakembereik megismerjenek 

más projekteket is. Kiszállítás előtt a projekt-team tagjai, továbbá a hasonló dolgokkal foglalkozó szakemberek 

mérnöki bejárást tartanak, és megbeszélik, mi volt a feladat,  milyen megoldást alkalmaztak, milyen problémák 

merültek fel a tervezés során és hogyan oldották meg. Az elhangzottakat jegyzőkönyvben rögzítik, feladatokat, 

módszereket határoznak meg.  

 

A Jankovits Hidraulika Kft.-nél a cég által előállított termékekről, a gyártásról a projektmérnök gyártásnaplót 

vezet. Ebben rögzítik, hogy a vevőnek volt-e gondja, kérése. Ezt a követhető leírást a gép átadásakor lezárják, 

amelyet egy garanciális év követ. Az adatok, tények rögzítése elektronikusan és papír alapon is megtörténik. Az 

adatokat gyűjtik, és bár a gyártás egyedi, a következő hasonló esetnél előveszik.  

 

A kombináció esetében a meglévő és az új explicit tudást összegyűjtjük és 

szisztematikus, rendszerezett tudássá alakítjuk, a már meglévő explicit tudást további 

explicit tudással bővítjük, az egymás mellé helyezett elemekből egy új rendszert hozunk 

létre.  

Internalizáció során az explicit tudás átalakul az egyén tacit tudásává, másként 

fogalmazva készség szintre kerül. Kiváló példája az internalizációnak a tanulás, főleg a 
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gyakorlat és a tudás használása útján történő tanulás, amikor a tapasztalatok rutinokba, 

sémákba sűrűsödnek.34  

 

A Szintézis Zrt-nél a tanulás túlnyomórészt belső oktatás formájában folyik. Heti átlagban egy nap biztosan 

tanulásra, képzésre fordítódik. A képzés első szintje a saját maguk által használt rendszerek ismeretével 

kezdődik. Ezt követi a betanítás, majd az ügyfelek oktatása. A második szinthez a kiemelten fontos partnerek 

(IBM, HP, Sysco) által megkövetelt szakirányú képzések tartoznak. Ez valójában kényszerpálya, mivel ha évente 

legalább 2-3 ember nem rendelkezik az általuk igényelt képzettséggel, akkor ezek a cégek megvonják a 

jogosultságokat.   

 

Borsodi László, a Borsodi Műhely vezetője szerint nagy baj, ha egy ország nem ismeri fel, hogy szakmai 

tanulás nélkül nincs jövőépítés, a felsőszintű tanulás mellett ideértve a szakmunkásképzést is. A mérnökök 

mellett jó szakmunkások is kellenek, a mai szerszámgépek, CNC-k komoly szakmai tudást igényelnek. Emiatt a 

cég elhatározta, hogy más PANAC tagokkal együttműködve keres jó szakmunkásokat, és a későbbiekben a saját 

tanulóképzés irányába mozdult el annak érdekében, hogy az általános iskolai végzősöket olyan szakmák 

elsajátítására biztassák, mint a gépi forgácsoló, szerszámkészítő vagy lakatos. A cégtulajdonos szerint a töretlen 

fejlődés fontos eleme a dolgozók oktatása, továbbképzése, erre a társaság mindig nagy hangsúlyt helyezett. 

„Csak együtt, csapatként lehet megfelelni a piac mind magasabb elvárásainak”- vallja a cég vezetője. Emiatt 

folyamatosan erősítik a csapatszellemet, azt a fajta felfogást, hogy együtt, egymásért dolgozva jelentősen 

nagyobb eredményeket tudnak elérni, mint különálló, magába zárkózó szakemberként. Az Ipari Parkban 

található üzemben folyamatosan tartanak belső, és külsők bevonásával történő képzéseket fizikai munkásaiknak, 

és alkalmazottaiknak. A cég filozófiája többek között: „Ami ma elég, az holnap kevés lesz” Mindennap tanulni 

kell tehát, egymástól is. 

A TOYOTA és a HYUNDAI gépkocsik javítását végző Strasszer Autosystem Kft. szerint szakmájukat magas 

szinten művelő, megbízható, precíz, lelkiismeretes alkalmazottakra van szükség. Az új és újabb szériák alapos 

ismerete folyamatos tanulást igényel a dolgozóktól.  

A Jankovits Hidraulika Kft. is támogatja munkatársai tanulását, vállalja költségeiket, mert úgy véli, ez később 

megtérül. 

 

A front-office IT rendszerek fejlesztésével és kereskedelmével foglalkozó Onlinet Kft., - amely felkerült arra a 

listára, ahová a Deloitte rangsorolta az Európát, a Közel-Kelet országait és Afrikát magában foglaló EMEA 

térség 23 országának leggyorsabban fejlődő technológiai vállalatai közül azokat, amelyek működésük első 

évében legalább 50 ezer euró árbevételre tesznek szert - is rendszeresen szervez mind belső, mind pedig külső 

képzéseket. Idén indították el szakmai képzéseiket 11 milliós pályázati összegből, illetve egy kétéves Onlinet 

Akadémia programot, ami kiterjed vezetői, sales, team-együttműködés és önismereti képzésekre is. 

                                                 
34  Nonaka, Ikurijo: [1996]  Knowledge Has to Do with Truth, Goodness, and Beauty , Conversation 

with Professor  
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A tudás nem vihető át teljesen egyénről egyénre, csoportról csoportra, generációról 

generációra. De hogyan lehet egy szervezetben a tudást hozzáférhetővé tenni? 

 

A gyakorló szakemberek elfogadják Nonaka és Takeuchi The Knowledge Creating 

Company c. művében bemutatott elméletet, miszerint az explicit és tacit tudás 

kölcsönhatásával új tudás hozható létre.35 A vállalatok gyakorlatában ez sajnos nem 

terjedt el. Bírálják azokat, akik a tudás tárolására, elérhetőségére és hasznosítására 

összpontosítanak, és nem vizsgálják a tudás keletkezésének folyamatait. Tomka János a 

megosztás, kommunikálás, elosztás és tanulás spirálszerű folyamatát 

tudásgondozásnak nevezi, melynek eljárásait a 3.sz. táblázat mutatja be.  

 

3. sz. táblázat: A tudásgondozás eljárásai 

 Megosztás Kommunikálás Elosztás Tanulás 

Mitől?→Mivé? Tacit→ Tacit Tacit→Explicit Explicit→Explicit Explicit→Tacit 

Viselkedés Szocializáció Externalizáció Kombináció Internalizáció 

Lényege A tapasztalat 
megosztása, az 
együttműködés 
mellékterméke 

A tudás 
összegyűjtése, 
tudatos átalakítás 
explicit 
reprezentációba 
(metaforák, 
modellek, fogalmak, 
egyenletek) 

Konvertálás széles 
körben terjeszthető 
formába;  
kodifikáció 

Az explicit tudás 
beágyazódása a 
cselekvésbe és a 
gyakorlatba 

Módjai Megfigyelés, 
kísérletezés, 
utánzás, 
gyakorlás 

Beszéd, dialógus, 
prezentáció, 
jegyzetelés, írás, 
szerkesztés, 
koncepciók, vizuális 
megjelenítés 

Osztályozás, 
kategorizálás, 
szerkesztés, 
megjelentetés, 
portálok 
működtetése 

Különböző 
oktatási 
technikák, 
eszközök 

Közege Személyes, 
fizikai 
kapcsolatok, 
közös aktivitások 

Közvetlen 
csoporttalálkozók 

Speciális, „kiadói” 
teamek 

Különböző 
tanítási, tanulási 
formák, munka 

Példák Mester-inas 
kapcsolat 

Menedzsment-
kézikönyvek, 
közösségi 
dokumentumok 

Egyetemi 
tankönyvek, 
oktatási 
adatbázisok, 
vállalati 
tudásbázisok 

Egyéni tanulási 
gyakorlat, 
szimuláció, 
munka közbeni 
tanulás 

 
Forrás: Tomka János: A megosztott tudás hatalom 2009 

                                                 
35  Tissen, R-Andriessen,D-Deprez,F.L.:Value-Based Knowledge Management, AddisonWesley 
Longman Nederland BV 1998, Davenport: Tudásmenedzsment, 2001 Budapest, Sveiby: Szervezetek új 
gazdagsága, a menedzselt tudás KJK-Kerszöv, Budapest 2001, Tomka János: A megosztott tudás hatalom 
Harmat, 2009 Budapest 
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A tudás megosztására jó példát mutat a Borsodi Műhely Kft., ahol az üzemben a diákokkal egy kijelölt 

munkatárs foglalkozik, (kicsit a valamikori mester-inas- kapcsolathoz hasonlatosan) aki a cég 

filozófiájának megfelelően, a lehető legmagasabb szinten igyekszik megismertetni a diákokat a szakma 

minden apró részletével, az alkalmazott technológiai folyamattal darabolástól a minőségellenőrzésig. A 

diákok gyakorlatuk során rálátást kapnak egy európai szintű vállalat működésére, felépítésére, 

munkakultúrájára. Nagyon fontos, hogy egy szakember tudjon gondolkodni a másik technológiában 

dolgozó munkatársa fejével, mert esetlegesen olyan megmunkálási módot alkalmaz, amivel 

megkönnyítheti a következő műveletben dolgozó munkáját, nem szólva az ebből adódó hatékonyabb 

munkavégzésről. Szükséges, hogy már ebben a korban kialakuljon a diákokban a munkájukkal 

összefüggő igényesség, mert csak így tudnak a későbbiekben megfelelni az egyre magasabb szintű 

vevőigényeknek. A termelésben lévő összes gépen dolgozhatnak  szakmai felügyelet mellett, aminek az a 

célja, hogy megérezzék a felelősség ízét .A gyakorlat során megismertetik őket a cég dokumentációs 

rendszerével, folyamataival és a magas minőségi elvárásokkal. Megtanulják a különböző 

méréstechnikákat, amiket azonnal tudnak alkalmazni a gyártás során. A gyakorlat során kötelezően 

munkanaplót vezetnek a diákok, hogy megszokják a munkaidővel való elszámolást, illetve könnyebb 

legyen a teljesítményeket követni. A gyakorlati képzés elsődleges célja, hogy  mélyebb szakmai 

ismeretekkel ruházzák fel a diákokat a hagyományos forgácsolási technológiák területén, mert 

tapasztalataik szerint egy fiatal szakember, aki jól ismeri a hagyományos megmunkálásokat,  könnyedén 

fog boldogulni a számítógépek által vezérelt CNC gépek használatával.  

Hasonló a cél a Szintézis-Net vállalatnál – melynek fő profilja a bérprogramozás – amely főállású 

munkatársai mellett 30 fő egyetemistát is foglalkoztat, és Nyugat-Európába, valamint az USÁ-ba szállít. 

A fiatalok szívesen végzik ezt a munkát, mert amellett, hogy jó kereseti lehetőséget kínál, kiváló alap a 

későbbi szakmai (szervezői) továbbképzéshez is.  

 

A tudás kommunikálására a Jankovits Hidraulika Kft. minőségtanúsítás érdekében végzett munkája  

hozható fel példaként. A minőségirányítási rendszer kiépítése nagyban segítette a szisztematikus 

probléma-azonosítást. A dokumentálási kötelezettség miatt azonban a bevezetés némi ellenállásba 

ütközött. Ekkor írták le először, hogy mit hogyan csinálnak, és nem átvették mások típusszabályait, 

eljárásait, dokumentációs rendszerét, hanem azt rögzítették kézikönyvek, dokumentumok formájában, 

ahogyan a folyamatok valójában történnek, amit ténylegesen csinálnak.  

 

A tudás terjesztésére minden megkérdezett vállalat működtet intranetet, és mindegyiknek saját honlapja 

van. A HNS-nél a szakmai képzések anyagait is központilag letárolják, bármelyik munkatárs által 

hozzáférhető. A Szintézisnél minden munkahelyen van internet.  

 

A tanulás kivétel nélkül minden megkérdezett vállalatnál fontos kérdés, ennek belső és 

külső formái egyaránt megtalálhatók.  

A HNS Műszaki Fejlesztő Kft. munkatársai a válság miatt visszaesett megrendelések miatti kisebb 

terhelést is (elsősorban belső) tanulásra használják fel. A kurzusokat munkaidőben tartják.(pl. 
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idomszertervezés, mérőkészülékek tervezése, mérések, mérőrendszerek képességvizsgálata).  

A külső tanulás jó példája a Borsodi Műhely esetében a 90-es években - amikor a magyarországi 

gazdasági, politikai változások miatt az addig állandó piacuk megszűnt – külföldi partnerüktől (ahogy ők 

fogalmazzák: egy osztrák„vadkapitalistától”) megtanulták a minőség, a határidők fontosságát, és az 

árképzés technikáját.  

Az említett két cég az egymástól való tanulásnak is jó példáját adja: a HNS Műszaki Fejlesztő Kft. 

különféle vasszerkezetek alkatrészeinek gyártására beszállítót keresett. Hamar kiderült, hogy a Borsodi 

Műhelyt addigi megrendelőitől elvárásaiban jelentősen eltérő társasággal hozta össze a sors. A HNS az 

akkori korhoz képest jelentősen előre járt gondolkodásmódjában és igényességében és ugyanezt várta el 

beszállítóitól is. A HNS azonban partner az esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldásában, 

vezetője Józsi Ottó felkészült elméleti és gyakorlati szakember, aki sokat képes segíteni a beszállítónak a 

nagyon bonyolult térbeli méréseknél, de fordítva kész kikérni a Borsodi véleményét a forgácsolással 

történő egyes megoldási lehetőségekre. „egy dolog, hogy valamit megterveznek, azt le is kell tudni 

gyártani. S nem mindegy, hogy milyen drágán lehet a kívánt eredményt elérni.” A két cég számos 

munkán azóta is együtt dolgozik.  

 

 

3.4 Szervezeten belüli és szervezeten kívüli tudás 

Az információk többsége ott rejtőzik a vállalatban, csak észre kell venni, és tudássá kell 

változtatni. A szervezetben rejlő lehetőségek a különféle programokban, rendszerekben, 

folyamatokban és nem utolsó sorban, a kultúrában megtalálhatóak. 

A vállalatok ma már külső segítséggel is szert tehetnek ismertekre. „az összefogás a 

nagyvállalatok, élenjáró cégek esetében a stratégiai szövetségek formájában ölt testet, 

míg a kisebbek esetében a franchise, a virtualitás és hálózatok kiépítése jelenti a 

választékot.”36  

 

A kis- és középvállalatok körében a méretnagyság gyakori problémájának kiküszöbölésére és az egyes 

vállalatokban található, önmagában magas színvonalú, de egymást jól kiegészítő, és hálózatban más minőséget 

képviselő tudásra a mélyinterjúval érintett vállalatok közül a Visiotech Hungary Gépgyártó Klaszter a kiváló 

példa. Három győri és balassagyarmati vállalkozás hozta létre a VisioTech Hungary Kft.-t, amely döntően 

multinacionális társaságok számára végez komplett gyártósori fejlesztéseket. A klasztert azért is érdemes 

vizsgálni, mert a korábban meginterjúvolt cégek közül a Borsodi Műhely, a Jankovits Hidraulika, és a HNS is a 

tagjai. Ők, valamint a Delta-Tech Kft.  elsősorban a mérnöki tudást koncentrálták az új társaságnál, (47 % 

felsőfokú végzettségű) de mintegy 200 technikust és szakmunkást is csatasorba állítottak - mindettől jelentős 

                                                 
36 Bencsik Andrea – Perjés Zoltán: Vállalati szövetségek a tudásmenedzsment szolgálatában; CEO 
Magazin; 42 p. 
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árbevétel-növekedést várnak. Megfogalmazott küldetésük: „Kompetenciáink egyesítésével olyan szervezetet 

alkotunk, amely képes ellátni vevőink komplex igényeit”. A felsorolt tevékenységek a tervezéstől (konstrukciótól 

a véges elemes analízisig) egyedi gépek és komplett gyártórendszerek kivitelezésén át a géptelepítés, 

rendszerindítás, betanítás, képzés, karbantartás és életútkövetésig (szerviz, alkatrészellátás, távfelügyelet, 

gépfelújítás, diagnosztika,stb.) terjednek. A klaszternek nem csak az az előnye, hogy a kicsiket helyzetbe hozza, 

hanem az is, hogy olyan rendezvényekre, szakmai konferenciákra tud bejutni, ahová egyénileg ez lehetetlen. (Az 

Audi győri igazgatójához például így jutottak be). A céljuk, hogy nagy projekteket nyerjenek el. A tagok 

önmagukban is sikeresek, bizonyítottak már. Bővülést terveznek, de csak olyan tagokat fogadnak, akik nem a 

pillanatnyi érdekekért, hanem a hosszú távú előnyökért csatlakoznak hozzájuk.  

Úgy vélem, bárhonnan is származik a tudás, csak akkor válhat igazán kulcstényezővé, 

ha maga a szervezet, illetve a benne fellelhető kultúra  olyan tulajdonságokkal 

rendelkezik, mely tanulásra, nyitottságra bátorít és nem utolsósorban a bizalomra 

helyezi a hangsúlyt. Meghatározó szerepet tölt be a vállalati kultúra annak érdekében, 

hogy a cég versenyképes, sikeres tudjon maradni. (utóbbi állítást alátámasztani látszik 

az évente megrendezésre kerülő „Legjobb munkahely” verseny is, melynek győztesei 

szerint is kulcsfontosságú a dolgozók bizalmának megtartása és a motiváció, mert a 

romló gazdasági körülmények nem mehetnek a munkavállalói elkötelezettség rovására.) 

 

Az interjúalanyok közül a Pliszé Kft. kompetens vezetője is fontosnak tartja a cégen belüli bizalmat.  A 

vállalat  tudásához hozzájárul a kulturált, nyugodt légkör.  

A Strasszer Kft.-nél az alkalmazottaknak nem kell félniük munkakörük megszűnésétől. A vezetőkkel 

javaslataikat, ötleteiket megbeszélhetik, érzik, hogy aktív részesei a vállalkozásnak. A jó szakemberek 

képzését támogatja a vezetés. A munka hatékonyságának, eredményességének növelése napi feladat, 

melyet a vezetés ösztönöz.  

Az Onlinet Kft.-nél a tanulást támogató szervezeti kultúra és vezetői működés tekintetében a nyílt 

kommunikáció, a hibák felvállalása, és tolerálása, rugalmasság, a fejlődés ösztönzése, és készség a 

dialógusra a menedzsment szintjén működik. 

 

Egyéni tudás és szervezeti tudás 

A tudás közösségi elismerése több ok miatt fontos. Minden túl gyorsan változik ahhoz, 

hogy az egyén elsajátíthassa annak valamennyi részletét.  

A Szintézis Informatikai ZRt. első embere és egyik tulajdonosa szerint például „az informatikusnak 

egyszerre kell rendelkeznie gazdasági ismeretekkel, gazdasági jellegű tudással, ismernie kell a 

tendenciákat, valamint nélkülözhetetlen számára az informatikai tudás, hogy a dolgokat a megfelelő 

nyelvre leképezze. Ez a fajta kettős tudás-szükséglet teszi igazán nehézzé a feladatot.”  

A Szintetika Textilkereskedelmi Kft.-ben a cég vezetőjének kereskedelmi és a textilre vonatkozó szakmai 

ismeretei mellett a gazdasági (pénzügyi, számviteli, controlling, könyvvizsgálói) tudása is érvényesül: 
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minden döntésről pontos képük van, hogy az a mérlegbeszámolóban a ráfordítás vagy eredmény, eszköz 

vagy forrás oldalon milyen változást fog eredményezni. 

 

A mai komplex problémamegoldás többdimenziós, multidiszciplináris perspektívát 

kíván. Ahogy Noszkay Erzsébet fogalmaz, hozzáadott értéket nem lehet másként 

előállítani, csak egyfajta tudáskombinációval. Ma már lehetetlen újat alkotni anélkül, 

hogy ne integrálnánk valamiképp a tudást. Ugyanakkor mai korunk vállalatai minden 

szinten az egyéni teljesítményre helyezik a hangsúlyt: egyes személyek, részlegek, 

osztályok, divíziók teljesítményét mérik és jutalmazzák. Ennek az alapjait az 

egyetemeken fektetik le,- véli Alford és Naughton - ahol a tudást tanszékekbe és 

karokba skatulyázzák, ami inkább különféle adatbankokról tanúskodik, mintsem az 

egymással összefüggő ismeretek hálózatáról.  

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

tudásnak milyen jelentősége van a versenyképességben is, de azzal is szembesültünk, 

hogy nem könnyen formalizálható és kommunikálható. Ebből következik, hogy egyéni 

tudásból nehezen lesz közösségi tudás. Pedig a Nonaka-Takeuchi szerzőpáros által 

idézett James Brian Quinn ismert megállapítása szerint „azok a szellemi javak (a 

technikai know-how, a termék tervezése, a marketing, a fogyasztói elvárások megértése, 

a személyes kreativitás és az innováció), amelyek a termékek és szolgáltatások értékét 

növelik, mind tudásalapúak37. 

Minden közösség kialakítja saját ún. „plauzibilitási struktúráját”38, ami egy adott 

közösség által elfogadott hit- és cselekvésminták készlete, ami meghatározza, hogy a 

közösség tagjai számára mely hitek, elgondolások és feltételezések valószínűsíthetőek, 

és melyek nem. Emiatt a közösségek egyrészt hozzájárulnak a személyes tudás 

fejlődéséhez, másrészt elzárkóznak a „plauzibilitási struktúrájukba” nem illeszkedő új 

tudások befogadásától.  

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

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

jelenthet a későbbiekben.  

A Jankovits Hidraulika Kft. például munkatársai kiválasztásánál preferálja a szakmai középiskolákat 

(Jedlik, Págisz). Félévente foglalkoztatnak egyetemi hallgatót Practing keretében, akivel egy fő 

munkatárs folyamatosan foglalkozik. Tőlük elvárt, hogy ismerjék a tervező rendszert (PRO-1), és 

                                                 
37  Nonaka, I.-Takeuchi, H.: [1995]  The Knowledge – Creating Company. Oxford University Press, Inc.  
38  A fogalom Peter Bergertől származik. 
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gyakorlatorientáltak legyenek. A Széchenyi Egyetem – akivel kiemelten jó az együttműködés- általában 

eleve olyan hallgatót küld, aki megfelel az elvárásoknak, de a felvételhez még szakmai önéletrajz és 

személyes elbeszélgetés is tartozik. Van néhány olyan dolgozójuk, aki Practing útján került ide.  

 

Az ellentmondás lényege abban áll, hogy az alapok egyre kevésbé szükségesek 

közvetlen munkánkhoz, de egyre elengedhetetlenebbek az élethosszig tartó tanuláshoz. 

A stabil alapok meglétének szükségességét minden megkérdezett vállalat megerősítette.  

A Borsodi Műhely régóta támogat minden olyan programot, amely a tudásszerzést célozza.  A cég vezetője így 

fogalmaz: „Mindig is nagy tisztelője voltam az iskolát végzett embereknek. Mára ez úgy változott: a tudásnak 

vagyok nagy tisztelője.” Úgy véli, minél többet tud valaki fiatalon megtanulni, annál könnyebb helyzetben van.  

A HNS Műszaki Fejlesztő Kft. a jelen magas szakmai színvonalú megoldásai mellett az utánpótlás intenzív 

keresésére és kinevelésére is különös hangsúlyt helyez. A cég ügyvezetője minden új munkatársat személyesen vesz 

fel. Úgy véli, megtanítani senkit nem lehet, de támogatni kell, hogy tanuljon. Aki valamilyen végzettséget igazoló 

papírt (pl. diploma) kap, magával kell hogy hozzon bizonyos alapvető tudást, ismereteket. De a technika ismerete 

nem elégséges, azt is tudni kell, mikor melyik technikát kell adott feladat, vagy probléma megoldására alkalmazni. 

Az ügyvezető megítélése szerint ez már csak a gyakorlatban sajátítható el.  

 

Nagyon plasztikus Baracskai Zoltán és Velencei Jolán megfogalmazása: „Ahány ember, 

annyi tudás. Egy tudás csak annyiban objektív, amennyiben kapcsolata van a 

valósággal. A személyes tudás elválaszthatatlan a szubjektumtól. Elképzelhetetlen, hogy 

a csoportnak legyen tudása. Ebből nem következik, hogy a személyes tudás azonos 

lenne, ha valaki egy más csoportban működne. Az ott- és akkor-csoport hat a személyes 

tudásra, de akkor is, a tudás a fejben van.” 

Megítélésük szerint a személyes tudás lehetséges megnyilvánulásai:  

- Szavakba önthető (járulékos) tanulható részek: 
� a mesterségek szabályai 

� a sejtés magyarázata 

� a mérések eredményei 

- Szavakba önthetetlen (fokális) megtapasztalható részek: 
� az ügyességek gyakorlása 

� a sejtés 

� az események. 

Az ügyességek gyakran bonyolultak, mégis egyszerűnek tűnnek. Gyakorlással 

sajátíthatók el, vannak szabályaik, de azok háttérben maradnak.39  „Az intuíció sokak 

számára talán kissé olyan, mint az ugrás a sötétbe: el kell rugaszkodni az adatoktól, és 

                                                 
39  Baracskai Zoltán- Velencei Jolán: [2004]Követő nélkül nincs vezető, Myrror Media Budapest 
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megérzéseinkre kell hagyatkoznunk”40 Mint több évtizedes vállalati menedzseri 

gyakorlattal rendelkező vezető, egyetértek a Baracskai-Velencei szerzőpáros 

véleményével, miszerint „az intuíciót csak a tapasztalat szülheti, vagyis csak a 

diszciplínában tapasztalt ember fejében állhat össze. ”Egy jó „tudásmunkás” tudását a 

tények ismerete, az ügyességek gyakorlása és az intuíció együttesen határozza meg. Új 

tudáshoz az elérhető tudásból juthatunk. Az elérhető tudást úgy definiáljuk, hogy az már 

magában foglalja egy közösség szűrő hatását. A közösség többet is tud, meg kevesebbet 

is az egyénnél. Ha csak a tudás mennyiségét nézzük, a közösség van előnyben. Ha a 

tudás alkalmazhatóságát, akkor a személy, mert csak az ember fejében állhatnak össze 

az elemek úgy, ahogy abban a pillanatban kell.41 

Mivel az egyéni tudás jelentős része nagyon nehezen kommunikálható, (egyénhez, 

személyhez kötött) felmerül a kérdés, hogy miként adható át ez a tudás, és ezt miként 

tudja a vállalat úgy felhasználni, hogy szervezeti tudássá alakuljon át. Ahhoz, hogy az 

egyének, a dolgozók a vezetés által elvárt módon, a vállalat céljainak, érdekeinek 

megfelelő módon működtessék a szervezetet, megfelelő szervezeti kultúrára van 

szükség. Jelen esetben megfelelő szervezeti kultúrának a tudást jól kezelő, a tudás 

mások számára történő átadását lehetővé tevő, a szervezet egésze szempontjából 

építkező, együttműködő kultúrát tekinthetjük.  

 

3.5. Tudásbarát szervezeti kultúra 

A kultúra szó a latin „colere” szóból származik, jelentése: beépít, ápol, tisztel. Ma 

kultúra alatt a szellem, értelem, illemszabályok, ízlés gyakorlását és csiszolását értjük. 

Killmann42 a kultúrát úgy definiálja, mint azok a megosztott értékek és 

magatartásmódok, amelyek a társadalmat összetartják, a kultúra olyasvalami, mint a 

szabály a játékban. A terület másik „pionerja”, Hofstede a kultúrát az agy szoftverjéhez 

hasonlítja. Ő azonban továbbfejlesztette definícióját, mely szerint a kultúra az agy 

társadalmi programozása, amely egy csoport vagy kategória tagjait megkülönbözteti 

egymástól. 

                                                 
40 Goleman,Daniel-Boyatzs,R.-McKee, [2003]: A természetes vezető Vince Kiadó, 2003 
41   Baracskai Zoltán- Velencei Jolán [2004]: Követő nélkül nincs vezető, Myrror Media Budapest  

42  Killmann,R.H:-Saxton, R.J& Serpa R. (Eds.)[1985]:Five Key Issues in Understanding and 
Changing Culture 
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A számtalan eltérő szempont ellenére a legtöbb megközelítésben a szervezeti 

kultúra kognitív összetevőire helyezik a hangsúlyt, mint az előfeltevések, hiedelmek, 

értékek vagy perspektívák és ezeket tekintik a szervezeti kultúra magjának (pl. Schein, 

1990; Sackmann, 1992; Hatch, 1993). Ugyanakkor, ha kizárólag a kognitív 

összetevőkre összpontosítunk, bizonyos hátrányokkal kell szembenéznünk. Mivel a 

szervezetek célirányosak, a gondolatok, ötletek megvalósulása, gyakorlatban való 

megnyilvánulása fontos részt képez. A külső szemlélő által észlelt viselkedések és a 

kifejezett gondolatok összehasonlítása értékes információkkal szolgálhat a szervezeti 

tagok világnézetéről és érdekes következtetéseket lehet levonni arról, hogy ez mennyire 

fedi a mások által észlelt valóságot. Számos kutató érvel amellett, hogy egy 

kultúravizsgálatban fontos adatforrás lehet a javak, képződmények, viselkedések 

megfigyelése, főleg ha kiegészítjük a kognitív komponensekről nyert információkkal 

(pl. Sackmann, 1992; Schein, 1990, 1996; Hatch, 1993).43 

A kultúra tulajdonságait, jellemzőit illetően négy központi elemet találhatunk a 

meghatározásokban, melyek szerint a szervezeti kultúra: 

 a.) stabil és ellenáll a változásoknak, valamint stabilizálja a világról alkotott 

képet (ami   

  egyben korlátot is jelent). 

 b.) természetesnek veszik és tudat alatt működik. Természete alapvetően rejtett  

 (a jéghegy csúcsa: ceremóniák, történetek, sztorik, nyelv, szakzsargon, 

 szimbólumok;  a jéghegy nem látszó részei: értékek, feltevések, hiedelmek, 

érzések, attitűdök). 

c.) a szervezet tagjai határozzák meg az értelmét 

d.) közösen vallott hiedelmeket foglal magába. 

Ezt még kiegészíthetjük azzal, hogy az egész szervezetre, sőt, környezetére is kihat, 

akik nem tudnak alkalmazkodni hozzá, azt „büntetik, állandóan jelen van, nem önálló és 

független, hanem mindent behálózó dolog. Az egyének hordozzák, interakcióikban 

jelenik meg, de alakításában a vezetőnek kiemelt szerepe van. Kialakulásához, 

módosulásához hosszú idő szükséges, és kevés egzakt, kvantitatív módon megragadható 

eleme van. A kultúra az, amit egy csoport megtanul egy bizonyos időperiódus alatt - 

miközben a csoport megoldja fennmaradási problémáit a külső környezetben és a belső 

beilleszkedési (integrációs) problémákat. Ez a tanulás egyidejűleg viselkedési, kognitív 

                                                 
43  Tatai Csilla: [2006] Komplex kultúrakutatás magiszteri program Kolozsvár 
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és emocionális folyamat. A kultúra legmélyebb szintje a kognitív szint, mivel az észlelt 

ingerek, a nyelv és a gondolkodási folyamatok - melyeket a csoport közösen birtokol - 

határozzák meg az érzelmeket, attitűdöket, értékeket és a viselkedést.44. 

A kultúra szerepe nagyon fontos a csoport számára, mivel a közös tanulás 

csökkenti azt a szorongást, ami a környezet meg nem értéséből és nem megfelelő 

előrejelezhetőségéből ered. Ebből a szorongáscsökkentő funkcióból ered a kultúra 

erőssége és stabilitása. Schein ezt  úgy fogalmazza meg, hogy a kultúra az a csoport 

számára, ami a védekező mechanizmus az egyén számára45. Schein meghatározása 

széles körben elfogadott: 

„A vállalati kultúra nem más, mint alapvető feltételezések rendszere - amelyet egy adott 

csoport talál ki, fedez fel, vagy fejleszt ki külső adaptációs és belső integrációs 

problémáinak során - amely elég jól működik ahhoz, hogy érvényesnek tekinthessék, 

ennélfogva ezt az új tagoknak el kell sajátítaniuk, mint a szóban forgó problémákkal 

kapcsolatos helyes felfogási, gondolkodási és érzelmi módot.”.Schein szerint a vállalati 

kultúra magába foglalja a hitet, tudást, beállítottságot, elképzeléseket, értékrendszereket 

és a magatartási mintát.  

O’Reilly és Chatman (1996) meghatározása szerint: „A szervezeti kultúra egy rendszer, 

melyet a közös értékek (melyek meghatározzák, mi fontos) és normák alkotnak, ezek 

meghatározzák a szervezeti tagok számára a megfelelő attitűdöket és viselkedéseket 

(hogyan kell érezni és viselkedni).”46 (Forrás: J. B. Sorensen, 2002) 

                                                 

44  Schein, E. H. [1990]  Organizational Culture. American Psychologist, 2, 109-119 

45
  Schein, E. H. [1996] Culture: the missing concept in organization studies. Administrative Science 

Quarterly, 41, 229(12) 
 

46  Sorensen, J. B. [2002]. The strength of corporate culture and the reliability of firm performance. 

Administrative      Science Quarterly, 47, 70(24)  
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6. sz. ábra: A vállalati kultúra jéghegye 

 

1. Legendák 
2. Magatartási normák 
3.  Központi értékek, 
magértékek. Ezek gyakran 
olyan értékes tudást 
tartalmaznak, amelyekhez a 
vállalat alapítói gyakran 
visszanyúlnak.  

 

Forrás: Schein, E. H. [1996] Culture: the 
missing concept in organization studies. 
Administrative Science Quarterly, 41, 
229(12) 

 

 

A Globe projekt kutatói (Hause és mtsai., 1997) a kultúra fogalmát a közösen osztott 

értékek, hiedelmek, indítékok, identitások és a generációról generációra átadott, a 

közösség tagjai által megtapasztalt kiemelkedő történések értelmezéseként határozzák 

meg. Ezek a pszichológiai jellemzők és ez a meghatározás értelmezhető mind 

társadalmi, mind pedig szervezeti szinten. 

A kutatók csak a szervezeti kultúra fogalmával tudják magyarázni, hogy miért nem 

működnek az univerzális receptek, miért nem tanulnak egyes szervezetek. 

A szervezetelméletek a kultúra fogalmát az antropológiából vették át. Wright (1997) 

antropológusként kritikusan szemléli a kultúra fogalmának használatát a szervezeti 

irodalomban.47 Szerinte a szervezetek tanulmányozásában négyféleképpen használják a 

kultúra fogalmát: 

a) multinacionális vállalatok menedzselése esetében, melyeknek különböző 

„nemzeti kultúrákban” vannak kirendeltségei, a világ különböző részein. 

Ebben az értelemben vizsgálta Hofstede a szervezeti kultúrát híres IBM 

felmérésében. 

b) abban az esetben, amikor a vezetőség különböző etnicitású embereket akar 

integrálni egy vállalatban. 

c) jelentheti a munkaerő informális „felfogásait, attitűdjeit, értékeit” 

                                                 

47  Wright, S. [1997]. Anthropology of organizations. Routledge, London 
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d) vonatkozhat azokra a formális szervezeti értékekre, melyeket a vezetőség ír 

elő a munkaerő összetartása érdekében, hogy egyként válaszoljon a gyorsan 

változó versengésre. 

Szervezeti kultúra és szervezeti kultúra között is van különbség, eltérő sajátságaik miatt 

nem mindegyik alkalmas a tudásmenedzsment sikerre viteléhez és eltérően is 

viszonyulhatnak hozzá. Megfelelő tudáskultúra hiányában a szervezet 

kulcsalkalmazottai úgy érezhetik, hogy tudásukat nem becsülik meg, és nem motiváltak 

a tudásuk átadásában.  

Handy kultúratipológiája segítségével megvizsgálható, hogy melyik kultúratípus 

alkalmas arra, hogy sikeressé tegye a tudásmenedzsmentet. A hatalomkultúra 

középpontjában egyetlen személy áll, akiből a hatalom és a befolyás minden irányba 

szerteágazik, akár a pókfonál. A szervezetet kevés szabály, ügyrendi előírás és csekély 

bürokrácia jellemzi. A döntések az erőviszonyok alakulásának függvényében alakulnak. 

A hatalom annak a kezében összpontosul, aki a kulcspozíciókat birtokolja. A szervezet 

képes gyorsan reagálni a környezet változásaira, a felmerülő veszélyekre, de ez 

tulajdonképpen a középpontban álló személy képességeitől függ.(Bakacsi2003) A 

tudásmenedzsment potenciális sikerét ilyen kulturális közegben teljesen meghatározza 

az a vezető, aki a hatalmat a kezében összpontosítja. A jó képességekkel rendelkező 

vezető képes felismerni a tudásmenedzsment fontosságát és ilyen esetben felvállalja 

annak támogatását. A szervezet pedig képes gyorsan reagálni a változásokra, így 

valószínűleg a naponta változó tudásra is oda tud figyelni. Probléma akkor van, ha a 

vezetői kompetenciákban meglévő hiányosságok miatt a vezető nem veszi észre a 

tudással való gazdálkodás fontosságát, és saját maga sem szívesen osztja meg tudását 

másokkal, mely így kihat az egész szervezeti légkörre, továbbá kialakulhat a hibák 

automatikus elrejtésének kultúrája a szervezetben. A domináns, aktív vezető jó 

problémamegoldó lehet, de a megoldásközpontú gondolkodás sokszor felületes, 

rutinszerű működést eredményezhet. 

A szerepkultúra, melyet bürokratikus kultúrának is nevezhetünk, a logika és ésszerűség 

alapján működik. A munkaköri leírás, a szerep sokkal fontosabb, mint a személy, aki 

betölti. A változáshoz lassan és nehezen alkalmazkodik, viszont a szervezet tagjai 

számára belátható jövőt és biztonságot kínál. (Bakacsi 2003) A szerepkultúra 

véleményem szerint nem igazán előnyös a tudásmenedzsment meghonosodásának 
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szempontjából, mivel olyan környezetben tud jól működni, amely változatlan, ilyen 

környezet pedig gyakorlatilag nem létezik. Valószínűleg ilyen kulturális közegben a 

dolgozó vagy a vezető későn ismerné fel a tudás menedzselésének jelentőségét is. 

Hátránynak tekinthető az is, hogy az elvárásoknak csak minimálisan kell megfelelni, 

ami valószínűleg senkit sem ösztönöz arra, hogy önállóan kezdeményezzen bármilyen 

tudásmenedzsment folyamatot.  

 

A feladatkultúra megjelenési formája a mátrix szervezet. Elsősorban munkakör- és 

projekt-irányultságú, legfőbb törekvése a munka elvégzése, melyhez az erőforrásokat 

racionális alapon rendeli hozzá. Kifejezetten sikeres tud lenni a változó környezetben és 

erős piaci verseny során. A dolgozók nagyfokú önállósággal cselekszenek, értékelésük a 

teljesítményük alapján történik. Sebezhető pontja a szervezeti kontroll. (Bakacsi 2003) 

Ha figyelembe vesszük, hogy a feladatkultúránál fontos a szakértelem, a dolgozók 

nagyfokú önállósággal rendelkeznek, csoportos munkavégzés jellemzi, akkor a 

tudásmenedzsment működése szempontjából, ezen tényezőkre tekintettel sokkal 

alkalmasabb az előző két kultúratípusnál. A dolgozók önállósága azért hasznos, mert 

bárki kezdeményezheti a tudás menedzselésének bevezetését a szervezetben, és ezt a 

szakértelemmel rendelkező vezető támogatni is fogja. A vezető biztosan szakavatott 

ember, mert itt a hatalom forrása a szakértelem. 

A személyiségkultúra leginkább egyének halmazával irható le. Általában ügyvédi 

kamarák, tanácsadócégek jellemző szervezeti felépítése, amely nem tűri a vezetői 

hierarchiát. Központi alakjai a kiemelkedő szaktudással rendelkező személyek, akik úgy 

döntenek, hogy összefognak. Ebből a szervezetből az egyén bármikor távozhat, mivel a 

szervezet van az egyén alá rendelve. Ezt a szervezeti kultúrát kevés vállalat viseli el. 

(Bakacsi 2003)  

Véleményem szerint a személyiségkultúra is alkalmas lehet a tudás menedzselésének 

támogatására, különösen azért, mert olyan szervezetekre jellemző, mint például a 

tanácsadó cégek, és az ott dolgozóknak nem kell ecsetelnünk, miért kell a tudást 

hatékonyan menedzselni. 

A tudásmenedzsment megkívánja a közösségen belüli hatékony tudásáramlást, ami 

ellenkezik a hierarchikus hatalom vagy szerepkultúra alapelveivel. Nem azoké lesz a 

biztos hely, akik sokat tudnak (ma), hanem azoké, akik gyorsan és hatékonyan fejlesztik 

a maguk és mások tudását. Amennyiben tehát a szervezeti és a tudáshierarchia (és 

kompetencia) nem rímel egymásra (egyszerűen fogalmazva: csekélyebb képességű a 
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felettes), könnyen érdekütközések alakulhatnak ki, amelyet az autokratikus vezetés nem 

visel el; és a tudás menedzselésében ellenérdekelt lesz. A tudásalapú szervezet – 

amennyiben teret engednek neki – a funkcionális és formális szervezetből virtuális, 

keresztfunkciós és informális jellegű közösséget kovácsol. 

 

Ha a szervezetben a tudásmenedzsment szempontjából nem a megfelelő kultúra honos, 

akkor az ott dolgozók negatívan állhatnak hozzá az egyes tudásmenedzsment 

folyamatokhoz. Ez leginkább talán a tudásmegosztást érinti, mely kulcsfontosságú 

tevékenység kell, hogy legyen. Ha a dolgozók úgy érzik, nincsenek támogatva a tudás 

megosztásában, akkor értékes tacit tudásukat megtartják, és ha távoznak a vállalattól, 

magukkal is viszik. 

Greengard szerint három kulturális probléma merül fel, ha tudásmenedzsment 

gyakorlatot akarnak egy szervezetben megvalósítani: 

� A tudás hatalom – Ez abban nyilvánul meg, hogy a dolgozók nem akarják 

megosztani tudásukat (ami megnyilvánulhat egy jó ötlet formájában is) mivel 

úgy gondolják, hogy csak így tudják helyüket a szervezetben biztosítani vagy 

így tudnak majd a jövőben előre lépni a ranglétrán.  

� A dolgozók óvatosak más tudásával kapcsolatban, mivel ha mások ötleteit 

használják, vagy másoktól kérnek segítséget, az úgy tűnhet rájuk nézve, hogy ők 

kevesebb tudással rendelkeznek, és ezáltal kevésbé értékesek. 

� Az emberek szeretnek a szakértő szerepében tetszelegni és inkább nem 

működnek együtt másokkal48 

Ahhoz, hogy ezek a negatívan ható szemléletek megszűnjenek, három dologra kell 

odafigyelni, aminek meg kell jelennie a vállalati kultúrában: bizalom, nyílt 

kommunikáció, gyors tanulás. 

� Bizalom – Úgy is felfoghatjuk, mint a vállalat éltető erejét. Az emberek akkor 

tudnak a leghatékonyabban együtt dolgozni, ha megbíznak egymásban. A 

bizalom nyugodt légkört tud teremteni, mely elengedhetetlen a hatékony 

munkavégzéshez. 

� Nyílt kommunikáció – Növelni tudja a bizalmat a dolgozók között, és mintegy 

természetes módon kialakítja az együttműködés igényét. 

                                                 
48  Fehér Péter: [2004] Tudásmenedzsmentet támogató tényezők szerepe szoftverfejlesztő 
szervezetekben   Ph.D. értekezés 
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� Gyors tanulás – Szintén növeli a bizalmat és a kompetenciát, valamint elvezet a 

tudásmegosztás igényéhez. 

Ha mindezen tényezők megtalálhatók, és a megfelelő kultúratípus jellemzi a 

szervezetet,  kialakulhat a tudáskultúra. Ebben a környezetben az ott dolgozók azt 

tapasztalják, hogy a tudás birtokosait megbecsülik, a tudás átadását bátorítják és 

jutalmazzák, a dolgozónak nem kell azon gondolkoznia, hogy vissza kell tartania 

tudását, mert saját céljait is a tudás megosztásával tudja könnyebben megvalósítani. 

Abban, hogy a tudásmenedzsment szempontjából ez az optimális környezet létrejöjjön, 

a vállalatok vezetőinek nem szabad elfelejteniük, hogy alkalmazottaik nem arra 

figyelnek, amit vezetőik mondanak, hanem arra, amit tesznek.49  

Fenti szempontok alapján a kutatás kérdőívének megszerkesztésekor olyan kérdések 

kerültek megfogalmazásra, melyek a bizalom, a nyitott légkör meglétét vagy hiányát 

hivatottak bemutatni, valamint rámutatnak a tanulás vállalaton belüli támogatottságára. 

 

4.sz. táblázat: A kultúra változása 

Huszadik század Huszonegyedik század 

Kultúra 

befelé forduló 

centralizált 

lassú döntéshozatal 

részérdekekkel megosztott 

kerüli a kockázatot 

Kultúra 

kifelé forduló 

decentralizált 

gyors döntéshozatal 

nyílt és őszinte 

tolerálja a kockázatot 

Forrás: John P. Kotter: A változások irányítása; 161 p. 

Igaz, hogy a XXI. századból még nem sok év telt el, de a szerző szerint John P. Kotter 

véleményéből a változások iránya mindenképpen elfogadható. Úgy ítélem meg, hogy 

létezik egy általános vállalati kultúra, de azon belül nagyobb szervezetek esetén valóban 

megkülönböztethetünk szubkultúrákat is. A vállalati kultúra bizonyos mértékben 

magától is változik, gondoljunk itt csak arra az esetre, amikor egy multinacionális cég 

ügyvezetőjének vagy vezérigazgatójának személye megváltozik, ezáltal értékek, 

magatartásmódok is változnak. Például ha egy tradicionálisan magyar céget megvásárol 

egy német multinacionális cég, a  magyar vezetőt lecserélik és helyére egy német vezető 

                                                 
49  Sándori Zsuzsanna: [2001] Mi a tudásmenedzsment?  Magyar Elektronikus Könyvtár 
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kerül, magyarázat nélkül is belátható, hogy ennek milyen kihatásai vannak a vállalati 

kultúrára, ezen kívül óriási befolyással bírnak az üzleti stratégiára, filozófiára. A 

vállalati kultúrát módosíthatja a nagy mértékű munkavállalói fluktuáció is, hiszen az 

egyéni mentális gondolkodás visszatükröződik  a vállalati kultúrában. Az értékek, 

személyes tapasztalatok, és tudás befolyásolja az emberi magatartást, ezáltal a vállalaton 

belüli kapcsolatokat is. A kultúra évekig stabil lehet, de sohasem statikus. 

Válsághelyzetek az egyes kultúrákat arra kényszerítik, hogy értékeiket, szokásaikat 

újragondolják, új kihívások ahhoz is vezethetnek, hogy egyes dolgokat másképp 

tegyünk, mint korábban. 

Józsi Ottó nem alapító tagja, de 1992 óta többségi tulajdonosa a HNS Kft.-nek:. „Engem választottak 

meg ügyvezetőnek azok, akik úgy gondolták, hogy ha együtt maradunk, tudunk eredményesen dolgozni.  

A kassza üres volt, de a tudásunk megmaradt, csak erre számíthattunk” (1992)  

 

Személyi változások, új kollégák integrálása, új üzleti egységekké való diverzifikálódás 

és földrajzi terjeszkedés azon tényezők, melyek a vállalati kultúrát gyengíthetik, vagy 

megváltoztathatják. A vezetés személyének változatlansága, stabil csoport-

összetartozások, kis csoportméretek és vállalati sikerek hozzájárulnak egy erős vállalati 

kultúra kialakulásához.  

 

A kultúra egyes szintjei megváltoztathatók, de ez időigényes. A mélyebb szinteken is 

lehetséges változtatni, mint például az értékek, a tudás szintjein. Ezeket azonban az 

emberrel összefüggésben kell megvizsgálni, akik a lehetőségekkel rendelkeznek, hogy 

az értékeket, tudást átgondolják és megváltoztassák. Talán ebben a menedzsment 

feladata a munkatársak segítése. Nagy felelősséget jelent, amikor a vezetők az olyan 

emberi értékeket, mint tisztelet, megértés és együttérzés a tudásgazdaságban felismerik. 

Tulajdonképpen egy szervezet csak oly mértékben képes változásra, amilyen mértékben 

a szervezet tagjai készen állnak erre. Kérdőívünk kérdései hivatottak voltak felderíteni 

ezeket a kulturális különbségeket. 

  

Milyen okok rejlenek a szervezeti kultúra és a tudás(menedzsment) előtérbe kerülése 

mögött?  

- a vállalatok életében egyre fontosabbá válik a tudástőke, napjainkban a fejlett 

nemzetgazdaságokban inkább a tudás-intenzív szektorok (technológia- és 
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információ-intenzív iparágak) dominálnak, és egyre inkább háttérbe szorul a 

hagyományos, materiális jellegű termelő szektor 

- a humántőke beruházások költségei nagymértékben növekednek,  

- az emberi erőforrások kihasználása is hozzájárul a hatékonyság javításához, a 

költségek csökkentéséhez.  

A kultúrának a nyílt légkör mellett támogatnia kell a csoportmunkát. Az a vállalat 

tekinthető jól szabályozottnak, ahol annyi bizalom van, amennyit a szervezet, a kultúra 

befogadni képes. A tudásalkotó vállalatban kerülik a túlszabályozottságot. Ezek a 

tényezők segítik a megfelelő kommunikációt, ezáltal az ismeretek egyszerűbben 

„cserélnek gazdát”. Ennek köszönhetően az információ az összes alkalmazott számára 

elérhetővé válik.   

Számos írásban megjelenik, mint egyfajta minta, a japán vállalati kultúra. A japán 

szervezetekben az alkalmazottak még munka után is csoportokba verődve, közösen 

mennek el szórakozni, vacsorázni. A személyes találkozásokat még mindig előnyben 

részesítik. A japán megközelítés éke az a felismerés, hogy az új tudás kialakítása nem 

egyszerűen csak az információ „feldolgozásának” kérdése. Legtöbbször inkább az 

alkalmazottak rejtett-, és gyakran különösen szubjektív betekintéseinek, intuícióinak és 

előérzeteinek feltérképezésétől függ, valamint ezen betekintések vállalati tesztelésre és 

használatra bocsátásától. A folyamat kulcsa a személyes elkötelezettség, valamint az 

alkalmazottak azonosságtudata az adott vállalkozással és annak küldetésével. Ezen 

elkötelezettség mobilizálása, valamint a rejtett tudás megtestesítése az aktuális 

technológiában és termékekben, olyan menedzsereket igényel, akik olyan jól ismerik a 

képeket és szimbólumokat - szlogeneket, analógiákat,  metaforákat, valamint számokat, 

amelyek a piaci eloszlást, a termelékenységet, vagy a ROI-t mérik. A tudás teljeskörűbb 

megközelítése sok japán vállalatnál egy másik alapvető megfigyelésen is alapszik, 

miszerint egy vállalat nem egy gépezet, hanem egy élő organizmus. Csakúgy, mint egy 

egyén, rendelkezhet kollektív identitástudattal és alapvető célkitűzéssel. Ez az önismeret 

szervezeti megfelelője – közös elképzelés arról, hogy egy vállalat mit képvisel, hová 

tart, milyen fajta világban akar létezni, és főként, hogy ezt a világot hogyan akarja 

megvalósítani.50 

                                                 
50 Ikujiro Nonaka: A tudásalapú vállalat Harvard Business Review 1991, 6. szám (96-104 old.) 
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3.6. Szervezeti tanulás és tanuló szervezet 

"A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt...Azoké a jövő, 

akik működő partnerkapcsolatokat tudnak kialakítani. Az 

együttműködésre képes, együtt dolgozó és tanuló, a 

tapasztalataikat, információikat egymás között megosztó 

egyénekből végül egy  közösség formálódik."  

John Milton FOGG 

 

Ahhoz, hogy a szervezeten belüli tudás hatékonyan kerüljön felhasználásra, fontos a 

tanuló szervezetté válás, ami a már vázolt vállalati kultúrában gyökerezik. A szervezeti 

tanulás  fokozatosan alakul ki az idő függvényében, folyamatként kell értelmeznünk. 

A szervezeti tanulás:51 

a) növeli a szervezet stratégiai célmegvalósító képességét (adott szervezeti 

célok elérésének képességét), 

b) fokozza a szervezet stratégiai alkalmazkodóképességét (a stratégiai 

célrendszer megváltoztatásának lehetőségét), és 

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

stratégiai versenyelőnyt. 

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

újraalkossák önmagukat…, ugyanúgy lesznek ezzel az egyének is.”52 Ez magával hozza 

az élethosszig tartó tanulás fogalmát. A vállalatoknak olyan tanuló szervezetekké kell 

válniuk, amelyek képesek kívülről gyorsan és szelektíven információt felvenni és azt 

cég-specifikussá átdolgozni. Ennek módja ismét a mindenkori kultúra függvénye. Ennél 

a pontnál ismét felfedezhető a menedzsment, a személyi állomány és a technika 

összefonódása. 

„A tanuló szervezet olyan szervezetet jelent, amely jövőjének kialakítása érdekében 

folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét. A tanuló szervezetek fontos 

jellemvonása, hogy a benne résztvevők új módon képesek tekinteni magukra és a 

világra.” (Peter Senge) 

 

                                                 
51 Bakacsi Gyula és szerzőtársai (2000): Stratégiai emberi erőforrás menedzsment; 308 p. 
52  John P. Kotter (1999): A változások irányítása; 169 p. 



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

 

 60 

„A tanuló szervezet egyfelől szemléletet jelent, lényege, hogy a vállalatnak egyszerre 

kell üzletileg sikeresnek lennie, és olyan feltételeket teremtenie, amelyben a 

munkavállaló, önmegvalósítási és személyes fejlődési igénye kielégíthető. Másfelől a 

tanuló szervezet gyakorlatokat jelent, amelyek fejlesztik a szervezet tanulási, változási 

képességét.” (Bakacsi és társai, 1999) 

      

Ahhoz, hogy a vállalat tanulni tudjon, elsősorban a szervezetben lévő tagoknak kell 

fogékonyakká válniuk a tanulásra. A tanulási folyamatot bizonyos faktorok 

előremozdíthatják, míg mások akadályozhatják. 

 

 A tanulást gátló és támogató tényezők  

 

� Az egyéni (személyes) jellemzők 

� A szervezeti kultúra 

� A szervezeti tényezők 

 

5. sz. táblázat: A tanulást gátló és támogató egyéni (személyes) jellemzők 

 

Gátló 

 

Támogató 

 
Kockázatkerülés 
A kezdeményezőkészség hiánya (passzivitás) 
Felelősségáthárítás (másban van a hiba) 
Tisztázatlan személyes jövőkép 
A saját tévedhetetlenség mítosza, gyengeségek 
és hibák tagadása 
Mások és a helyzet ellenőrzésének túlzott 
igénye 
Státusz/presztízs orientáltság 
Gyanakvás, nyertes – vesztes játszmák 
Érzelmek elfojtása, túlzott racionalitás 
 

 
Nyitottság az új iránt 
Problémamegoldó szemlélet 
Felelősségvállalás (az elkövetett hibákért) 
Világos személyes jövőkép és célok 
Magas növekedési és fejlődési igény 
Képesség és hajlandóság a személyes 
gyengeségekkel való szembenézésre 
A kontroll átadásának képessége 
Bizalom, törekvés a nyertes-nyertes megoldásokra 
Érzékenység (saját és mások érzéseire való 
odafigyelés 
Belső harmónia 
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6. sz. táblázat: A tanulást gátló és támogató szervezeti kultúra jellemzői 

 

Gátló 

 

Támogató 

A múlt sikerein való önelégültség 
Versengő kultúra, az együttműködést kizáró 
nyertes-vesztes konfliktusok 
Felelősségáthárítás 
A hibák azonnali szankcionálása 
A problémák szőnyeg alá söprése 
(sikerkommunikáció, látszatmenedzsment, 
tabuk) 
Átpolitizált kultúra, belső hatalmi-politikai 
játszmák 
Bizalmatlanság 
Nyitottság hiánya 
A „status quo“ fenntartása  
Rövid távú szemlélet 
Büntető kultúra (motiváció a hibák elkerülésére) 
Az emberek eszközként való kezelése 

Kísérletezés 
A hibák/problémák tanulási lehetőségként való 
felfogása 
Felelősségvállalásra alapozott működés, egymás 
támogatása 
Konstruktív, nyílt, nyertes-nyertes 
konfliktusmegoldás 
Bizalom 
Az „adott“-nak tartott dolgok 
megkérdőjelezhetősége 
A változás természetes jelenségként való kezelése 
Hosszú távú (rendszer) szemlélet,  
Jutalmazó kultúra (motiváció a sikerekre) 
Az emberbe vetett hit 

Forrás: Bakacsi Gyula (2000) után átszerkesztve 

7. sz. táblázat: A tanulást gátló és támogató szervezeti tényezők 

 

Gátló 

 

Támogató 

A megfelelő vezetői attitűd és elkötelezettség 

hiánya (nincs idő, energia, erőforrás a tanulásra) 

A tanuláshoz szükséges vezetői (egyéni és team) 

kompetenciák hiánya 

Bizonytalan vagy konszenzust nélkülöző jövőkép 

és stratégia  

Rövid távú teljesítménykényszer 

Merev, tagolt hierarchia, centralizált 

döntéshozatal 

Pénzügyi válsághelyzet 

Számítógépes tudást támogató rendszerek hiánya 

A tanulást gátló EE-szemlélet és rendszerek 

A felső vezetés elkötelezettsége és megfelelő 

hozzáállása (tanulásra szánt idő, energiák) 

Vezetői kompetenciák, tanulásra képes vezetői 

csapat 

Vonzó, mozgósító (közös) jövőkép és stratégia 

A tanulást segítő egyéni és teamkészségek 

(kompetenciák) 

Tanulásra szánt idő, színtér, erőforrások 

Átlátható és átjárható, rugalmas szervezeti 

struktúra 

Teljesítmény-visszajelző rendszerek (pl. BSC) 

Tudástámogató rendszerek (IT támogatás) 

SEEM közelítés, a tanulást támogató EE-

rendszerek 
Forrás: Bakacsi Gyula (2000) után átszerkesztve 

A magam részéről tökéletesen tudok azonosulni Setényi János véleményével, aki a 

„tanuló” szervezet kiépítése szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró tényezőket 

az alábbiak szerint foglalta össze: 

� A vezetés tanulás iránti elkötelezettsége. Ez egyrészről olyan vezetést jelent, 

amely a folyamatosan változó adottságokhoz való sikeres alkalmazkodás 
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kulcselemeként kezeli a tanulást és a felhalmozott tudás menedzselését. Másrészt 

az előbb említett felismerést a vezetők gyakorlatának is hitelesítenie kell. Végül, 

de nem utolsósorban: a tudás felhalmozását és menedzselését a vezetés értékeli, a 

folyamatot megvalósítók értékeléséhez pedig (jórészt ösztönző) szankciókat 

rendel. 

� A napi feladatok teljesítésébe beépül a reflexió eleme. Az intézmény dolgozói 

segédeszközök (partneri igény és elégedettségmérés, munkanaplók, önértékelés 

stb.) vagy pusztán egyfajta szemléletmód segítségével képesek arra, hogy napi 

rutinmunkájuk értékes tapasztalataira felfigyeljenek. 

� A szervezet a belül, illetve kívül szerzett tapasztalatokat képes gyakorlati 

tudáscsomagokká alakítani. Ezek olyan szellemi termékek vagy egyszerű 

segédeszközök (példatárak, kézikönyvek, segédanyagok), amelyek már 

valamennyi munkatárs számára hozzáférhetővé teszik a megszerzett tudást. 

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez az átalakítási folyamat a tudásmenedzsment 

legkritikusabb pontja. (Sok vállalat alakított ki szakmai vagy szervezeti 

innovációkat, de csak nagyon kevesek képesek ezt áttekinthető formában 

rögzíteni és másokkal megosztani.) 

� A belső és külső tapasztalatok begyűjtése, feldolgozása és továbbadása közös 

erőfeszítés eredménye. A tudást felhalmozó és menedzselő intézményekben 

léteznek olyan műhelyek (teamek, csoportok), amelyeknek éppen ez a feladatuk. 

� A szervezet tudatos önkorlátozással él a külső innovációkhoz való csatlakozás 

területén. A „tanuló” és tudásmenedzselő intézményben elsősorban a már 

megszerzett tudás erőforrásként való működtetése (tökéletesítése, bővítése) válik 

hangsúlyossá. A „mindent elölről” kezdő fejlesztési projektbe való 

bekapcsolódás komoly feszültségeket okozhat a szervezet napi működésében.53 

                                                 
53  Setényi János: 21. századi tanulási környezet (Tudástár-Konferenciák eredményei- a tanulás 
 fejlesztése) 2009.június 17. 
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4. Tudásmenedzsment 

„A tudásmenedzsment olyan vezetői megközelítésként 

értelmezhető, melynek célja a tudás különböző 

formáinak kezelése versenyelőny és teljesítménynövelés 

érdekében.“54 Fehér Péter 

4.1. A tudásmenedzsment fogalma 

A tudásmenedzsment története visszanyúlik az időben az 1980-as évekig. A 

vezérigazgatók 1990 óta beszélnek róla, amint arra kényszerültek, hogy az üzletük 

alapját képező ismereteket, és azok alkalmazását vegyék górcső alá. Nagyobb 

ismertséget, vagyis a tudásmenedzsment fogalom beépülését a köztudatba 1991-ben érte 

el, mégpedig egy publikációval a Fortune magazin hasábjain. Ez az írás pedig Tom 

Stewart Brainpower című cikke volt. Pár év elteltével pedig már a következő nagy 

durranásnak nevezték a BPR55 és TQM56 után.57  

Ha még jobban visszamegyünk az időben egészen a hatvanas évek közepéig, akkor 

Peter Drucker írásaival találkozhatunk, aki már akkor arról beszélt, hogy egy egészen 

újszerű gazdaság épül fel, amelynek alapkövei a tudásmunkások.(knowledge worker).  

Drucker már több mint negyven évvel ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy ha idejében 

nem állítjuk át a szemléletünket arra, hogy ez már egy új törvényekkel működő 

szakasza a gazdaságnak, akkor azok, akik késlekednek a felismeréssel vagy a szükséges 

lépések megtételével, hátrányba kerülnek. Ezek alapján mondhatjuk, hogy Drucker a 

tudásmenedzsment előfutára volt.58  

A kilencvenes évek óta a TM számos definíciója látott napvilágot, fogalmát 

sokféleképpen határozták meg, melyet egyrészt a tudásfelfogás, másrészt a tudás 

menedzselhetőségéről alkotott elképzelés formált. A definíciók között megtalálható 

többek között Sally Draytoné, aki szerint a tudásmenedzsment a tudás megragadásáról 

és alkalmazásáról szól, mely egy adott intézmény érdekében történik. Marianne 

Broadbent is a tudás megragadásában és hasznosításában látja a tudásmenedzsment 

lényegét, hozzátéve, hogy ez a tudás gyakran személyes és kontextuális. Geoff Smith 
                                                 
54 Fehér Péter: Tudásmenedzsment: Epilógus; 4 p. 
55 Business Process Reengineering = üzleti folyamatok újratervezése 
56 Total Quality Management = teljes körű minőségirányítás 
57   Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? (2001), Magyar Elektronikus Könyvtár 
58 Z. Karvalics László: Iskolai hálózatok: a világgazdasági kihívásoktól a versenyelőny-tervezésig (1999), Új 
 Pedagógiai Szemle 1999 február  
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tudásmenedzsment értelmezése szerint rálátást biztosít a vállalati élet összes 

aspektusára, vagyis láthatóvá teszi a láthatatlant.59  

Más vélemények szerint a tudásmenedzsment hatékony összekapcsolása azoknak, akik 

tudnak valamit azokkal, akik tudni akarnak valamit. Egyesek szerint divatos jelenség, 

míg mások úgy vélekednek, hogy segítségével a szervezetek képesek reagálni a 

jelenben végbemenő folyamatokra és megtenni a szükséges lépéseket a múlt 

tudásanyagát felhasználva és a jövővel kapcsolatos elemzésekre támaszkodva. A 

tudásmenedzsment használata által javulhat nemcsak a szervezetek működésének 

hatékonysága, globális versenyképessége, hanem az érintett ország is profitálhat belőle 

a szervezetei által.  

 Számomra a legtömörebbnek és legkézzelfoghatóbbnak Szeleczky Zsolt, a 

tudásmenedzsment magyarországi elterjesztése úttörőjének megfogalmazása tűnik, aki 

szerint  „A tudásmenedzsment olyan vezetési megközelítés, amely a tudás 

különböző formáit kezeli annak érdekében, hogy versenyelőnyt/üzleti értéket 

biztosítson egy adott szervezet számára.”60  

A Knowledge Associates CE 2000 novemberében rendezett szemináriumán 

(Knowledge Management vezetői szeminárium) másfajta definíciót ismertettek. 

Eszerint a tudásmenedzsment: 

 - a tudástőke létrehozásának, 

 - megtartásának, 

 - megosztásának, számontartásának és 

 - felhasználásának alapvetően új módja. 

 

A tudásmenedzsment ciklust dr. Szeleczky Zsolt értelmezésében a 7. sz. ábra mutatja, 

mely a stratégia, a szervezeti kultúra függvényében, a folyamatokat és a technológiai 

adottságokat figyelembe véve a tudás megragadásától az alkotásig terjedő folyamatban 

ábrázolja.  

 

 

 

 

                                                 
59        Idézi  Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? (2001), Magyar Elektronikus Könyvtár 
60

  Szeleczky Zsolt: A tudásmenedzsment koncepciója és háttere (1999), Vezetéstudomány 30. évf, 1999. 12.sz. 
22-30.p.  
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7. sz.ábra: Knowledge Management 

Ciklus

Forrás: Knowledge Associates 

A Magyar Tudományos Akadémia VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága a 

tudásmenedzsment tartalmát konszenzus útján az alábbiak szerint határozta meg: a 

tudásmenedzsment (TM) egy olyan folyamat (menedzsment alrendszer) és kultúra, 

amely során a tudástőke feltárása, összegyűjtése, létrehozása, számontartása, 

megtartása, megosztása, állandó gyarapítása integráltan kezelt, és 

információtechnológiával támogatott. Célja a szervezet hozzáadott érték 

termelésének növelése, innovációs potenciáljának gyarapítása, kulcsfogalma a 

szinergia.61 

Fehér Péter szerint a tudásmenedzsment értelmezésében az első helyen a tudás 

áramoltatásának feladata szerepel, melyhez szorosan kapcsolódik a visszacsatolások 

(feedback) szerepe, mellyel a tudás fejlődik és a szervezet tanul. Mindezt kiegészíti és 

továbbfejleszti a tudás új környezetben való felhasználása, egyéni értelmezése, és 

tapasztalatokkal való kiegészítése, amiből aztán új termékek és szolgáltatások születnek, 

tehát a szervezet innovációt hoz létre.62     

                                                 
61     Noszkay Erzsébet: [2010] Turbulens kihívások- „inverz megoldások a tudástőke fejlesztésében”   
Tanulás-     
       Tudás-Gazdasági sikerek konferencia  kiadvány  
 
62 Fehér Péter:[2003] Tudásmenedzsment – a jövő szolgáltatása AULA Könyvkiadó, Budapest in:      
 Szolgáltatások a 3. évezredben BKÁE Budapest   
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4.2. A tudásmenedzsment jelentősége 

„  Ma az egyetlen igazán értékes erőforrás az egyének  

     és a társadalom számára egyaránt a tudás. A tudással  

     minden mást meg lehet teremteni. A tudás   

     termelőeszközzé vált.”  

Peter F. Drucker 

 

A TM jelentőségét és fontosságát egyre több vállalat ismerte fel, és a 2000-es évek 

kutatásai is azt mutatják, hogy az európai szervezetek négyötöde stratégiai eszköznek 

tekinti. Napjainkban a menedzserek a tudásmenedzsmentre nem mint technikára, hanem 

a tudásra mint kulcsfontosságú erőforrásra koncentrálnak inkább.63 Nonaka 

megfogalmazása szerint: „A tudás nem hagyományos erőforrás mint a tőke, a 

nyersanyagok vagy a munkaerő. Napjainkban a tudás az egyik erőforrásból az 

erőforrássá lépett elő.” 64  

 

Bencsik Andreát idézve65 „ a tanuló szervezetek jelentik azt az alappillért, amely első 

számú feltétele a tudásgazdaság keretei között tevékenykedő, tudásalapú szervezetek 

versenyképes működésének. A szervezeti tanulás az egyéni tanuláson alapul, az egyéni 

tanulási hajlandóság pedig a dolgozói elégedettséggel szorosan összefügg. Mindezek 

továbbfejlődését jelenti – mint a szervezeti tanulás elméletének és perspektívájának 

gyakorlati megvalósítása - a tudásmenedzsment elveinek alkalmazása a cégvezetői 

munkában.” 

 

A vállalati megfigyelések során rengeteg értékes adat keletkezik, melyek 

hozzájárulhatnak a KKV-k nemzetközi versenyképességéhez. Ezek a vállalat 

tudásvagyonának részét képezhetik, ám tudásmenedzsment hiányában időnként nem 

kerülnek elraktározásra és elvesznek. A vállalatok gyakorta ezért nem képesek a 

vállalati tudást kihasználni és nem tudnak időben reagálni sem. Jobb esetben az értékes 

adat megtalálható, viszont legtöbbször rendezetlenül hever valahol, és nem tudják 

                                                 
63     Tomka János: [2009] A megosztott tudás hatalom Harmat Kiadó, Budapest  

64
  Nonaka, Ikurijo- Takeuchi, Hirotaka: :[1995] The Knowledge-Creating Company: How Japanese   

 Companies  Create the Dynamics of Innovation), Oxford University Press, Inc. 
65     Bencsik Andrea: [2007] A jó pap és az üzleti stratégia Tudástőke konferenciák 1. sz. hírlevél  2. cikk    
     2007.okt. 
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felhasználni olyan folyamatban lévő problémák megoldásához, mely nagyon hasonlít 

egy korábban már megoldott ügyhöz, mivel írásos dokumentációja valamelyik szekrény 

tetején, vagy fiók alján porosodik.  

Nagy örömömre  találtam ellenpéldát a vizsgált vállalatok között pl. a HNS, a Borsodi és a Jankovich 

Hidraulika  esetében, ahol a korábbi tervezési, gyártási tapasztalatokat tárolják, és egy következő feladatnál 

előveszik, áttekintik. 

 

Gyakori problémát jelent az is, hogy nem teremtenek olyan légkört, nem hoznak létre 

olyan vállalati kultúrát, mely támogatná a tudásmegosztást, és így az értékes és 

egyébként is nehezen közzétehető tudás a szakemberek fejében marad és esetleges 

távozásuk után menthetetlenül elvész. A szakértői tudás, a tapasztalatok és a 

munkakapcsolatok semmissé válnak. Egy szakember tudása pedig értékesebb, mint 

egyik-másik drága technika, melyet használnak. „Hogyan lehet hatékony a szervezeti 

tudás áramoltatása? A rövid és legjobb válasz ez: szerződtessünk okos embereket, s 

hagyjuk, hadd beszélgessenek egymással. Sajnos, a tanács második felét nehezebb a 

gyakorlatba átültetni. Gyakran szerződtetnek briliáns elméket, azután elszigetelik őket 

egymástól, vagy úgy elárasztják őket feladatokkal, hogy nem marad idejük 

beszélgetésre és egy kis gondolkodásra”66 –véli Thomas Davenport.  

 

A tudás menedzselése lehetőséget ad a vállalatoknak arra, hogy a meglévő tudásukat 

azonosítani tudják. Biztosítja a szervezeten kívüli értékes tudáshoz való hozzáférést. 

Hozzájárul ahhoz, hogy sikeres legyen a tudás fejlesztése és megosztása, sikerüljön a 

vállalati tudás megőrzése és felhasználása. Ahhoz, hogy a vállalatok körében minél 

jobban elterjedjen, először meg kell ismerniük az alkalmazásából származó előnyöket, 

majd pedig kellő mértékű támogatottságot kell elérnie a szervezet tagjai körében. Ha a 

támogatottság megvan, a dolgozók hajlandók egymástól tanulni, nincsenek 

kommunikációs problémák, kiépítésre kerül egy jó tudásmenedzsment rendszer, akkor 

nagyon hamar működőképessé válhat, és kifejtheti jótékony tevékenységét. 

Véleményem szerint, ha egy vállalat nem foglalkozik a tudás menedzselésével, nem 

cselekszik felelősségteljesen, és egyszerűen elpocsékolja kimeríthetetlen erőforrását, a 

tudást. Napjaink változó és jelenleg gazdasági válsággal küzdő világában meg kell 

                                                 
66  Davenport, Thomas H .- Prusak, Laurence: [2001] Tudásmenedzsment Kossuth Kiadó, Budapest 

 



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

 

 68 

érteni, hogy a megosztott tudás erőt jelent, a megosztással többet nyerünk, mint 

veszítünk, többet kapunk, mint amennyit adunk. A tudásmenedzsment teljesen új 

szemléletet igényel.   

A tudást menedzselni kell, de miért akarják megkerülni a problémát? 

- az emberek egy része meg van győződve arról, hogy a technológiák (különösen az  

   információs technológiák) fogják megoldani a problémákat, ellentmondásokat, 

amelyekkel 

   a menedzserek szembesülnek.  

- többen azt gondolják, hogy a természet- és műszaki tudományok fejlődésének 

eredményeit 

   viszonylag egyszerűen lehet adaptálni a tudás menedzselésének kulcsterületeire is. 

(nem  

   valósult meg) 

- úgy vélik, hogy a globális informatikai infrastruktúra kiépülésének központi szerepe 

lesz az  

   eredményes menedzsment-elvek, - módszerek, - gyakorlatok megtalálásában.  

- többen szkeptikussá váltak az ígéretekben csalódva. (Herzberg: a 

társadalomtudományok 

   legkülönbözőbb területeiről érkező tanácsadók kifogyhatatlanok a jó ötletek, 

módszerek és  

   technikák jó áron való értékesítésében) 

-  az elméleti kutatók és a gyakorlati szakemberek közötti szakadék nő. (a változás 

ütemének 

    növekedésével és a komplexitás növekedésével) 

 

Mi változott meg? 

A tudásközpontú társadalomban a siker értékmérő. Nem várhatjuk el mindenkitől, hogy 

sikeres legyen, ám az egyén és a családja számára életbe vágóan fontos, hogy legyen 

legalább egy olyan terület, amelyen az illető eredményeket tud felmutatni67. Az 

önmenedzselés számos olyan változást kíván meg az egyéntől, főként a 

tudásmunkásoktól, amely idegen korábbi tapasztalataiktól. Drucker szerint minden 

szellemi dolgozónak úgy kellene gondolkodnia és dolgoznia, mintha vezérigazgató 

                                                 
67 Peter F. Drucker: [2000]: Önmagunk menedzselése Harvard Businessmanager 2/2000 
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lenne. Ez a változás pedig, amelynek során az utasításokat végrehajtó kétkezi 

munkásból önmagát menedzselő szellemi dolgozó válik, alapvetően megváltoztatja a 

társadalom szerkezetét. A szellemi dolgozók túlnőnek a szervezeteken, és 

mozgékonyabbak, mint valaha. Az önmenedzselés igénye forradalmasítja az emberi 

kapcsolatokat, és a szervezetek menedzselését is. 

 

ÚÚjj   mmeenneeddzzssmmeenntteellvveekk  tt rr óónnkköövveetteellééssee  

 A környezet gyors változása miatt az alkalmazkodóképesség vált az egyik fontos 

szervezeti potenciállá. A. Chandler amerikai közgazdász hangsúlyozta, nem elegendő, 

hogy a vállalat vezetője megfelelő tudással és hozzáértéssel rendelkezzen, a 

szervezetnek is képesnek kell lennie alkalmazkodni a változó piaci környezethez.68  De: 

az új menedzsmentelvek (decentralizálás, allokációs rugalmasság, önszerveződés, 

verseny) mellett a szervezetek más képességeit (stabilitás, hatékonyság, 

tudásmozgósítás) is fejleszteni kell, amihez szükség lehet a hagyományos elvekre. 

Globális társadalomban élünk, egymásrautaltságunk fokozódik. El kell ismerni, hogy 

minden kultúra és minden értékrendszer egyenértékű, és nem léteznek abszolút értékek.  

 

A tudásmenedzsment népszerűsége a vállalatokban zajló vállalatgazdasági folyamatok 

megnövekedett dinamikájára vezethető vissza (Zuurmund 2001.) és három egymással, 

összekapcsolódó fejlődéssel magyarázható. 

a)  Az első fejlődés makroszinten tapasztalható és gyakran az ipari társadalomról a 

poszt-ipari társadalomra való áttérésre vonatkozik. Castell szerint ebben az értelemben 

az információs kapitalizmus felvirágzásáról van szó (1996, p.18.). A menedzsment 

hagyományos feladatai az új célok, - mint pl. aktuális információ biztosítása, hatékony 

kommunikáció és produktív tudás -  javára a háttérbe szorulnak. 

b)  1980 és 2000 között a vállalatok erősen hierarchikus struktúrában működtek, amit 

kezdett felváltani az önszabályozáson alapuló, kevésbé hierarchikus felépítés, amelyben 

a munkatársak egyre nagyobb önállóságot élveznek. Vállalatvezetőként azt 

tapasztaltam, hogy a munkatársak többsége jól él, és nem visszaél a nagyobb 

önállósággal. Az egyik legismertebb koncepció, amely ezt a fejlődést kísérte, a lean 

production volt. Ennek következményeként egyre több kezdeményezés várható el a 

szervezeti felépítés alsóbb szintjein is. A teamek önállóan tervezik, koordinálják saját 

                                                 
68       CEO Magazin: [2007] Siker az üzleti világban VIII. 
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munkafolyamataikat, oldják meg a felmerülő problémákat és próbálnak meg a team-

tagok tudása alapján optimális outputot generálni. Az  általam vezetett vállalat69 

esetében a teamekben történő munkavégzés jellemző volt minden nagyobb lélegzetű 

feladat (pl. új üzemcsarnok építése, a vállalat területét határoló töltés áthelyezése, vagy 

a cég bevezetése a budapesti értéktőzsdére) esetében, és a feladat befejezését követően 

is javult a munkatársak együttműködése, tudásátadása. A team-munka csapaton belüli 

erős függési viszonyokat feltételez, amely jó kommunikációt igényel.  

c) A harmadik fejlődés, amely a tudásmenedzsment előretöréséhez hozzájárult, a 

menedzserek mikrokörnyezetében lelhető fel és az információtechnológia roppant gyors 

tempójú térnyerésére vezethető vissza.   

Ezek a trendek alátámasztják, hogy a jövőben a tudásmenedzsment (TM) az egyik 

legfontosabb kihívás a menedzserek számára. A vállalatok egyre inkább törekednek a 

szervezeti tudás tudatos kezelésére, a vállalati tudásvagyon felmérésére, tudáshálózatok 

létrehozására, a tudásmegosztás szereplőinek (szakértők, tudásbrókerek) fokozott 

igénybevételére, az egyének tudásának felmérésére és szervezeti tudássá formálására. 

4.3. A tudásmenedzsment generációi 

A tudásmenedzsment története négy korszakra (generációra) osztható, melyekből 

hármat Patti Anklam70 határozott meg. Mindegyik időszaknak megvan a véleménye 

arról, hogy a tudás hol lakozik, illetve hol található. Az első korszak, mely az 1990-es 

évek elejét teszi ki, a tudásról úgy vélekedett, hogy különböző objektumokban 

található, ezért a tudás rögzítését, rendezését, tisztítását és újrafelhasználását támogató 

objektumok infrastruktúrájának létrehozására törekedtek.71 A tudásmenedzsment első 

tézisei az információtechnológia kiépítése, valamint annak eredményes és hatékony 

felhasználása eredményeképpen keletkeztek. A személyi számítógépek terjedését 

felhasználták arra, hogy a szervezeten belüli tudást feltárják, elosszák és gyarapítsák. A 

rendelkezésre álló teljes tudáskészletet digitalizálni akarták, csak közben a tacit tudással 

kerültek szembe, melynek rögzítéséhez teljesen más módszerek kidolgozására volt 

szükség. Már az első generáció idején világossá vált, hogy a tudás minden formájára 

szükség van egy korszerű vállalat versenyképességének fenntartásához. Az első korszak 

leghíresebb publikációja Nonaka és Takeuchi nevéhez fűződik, melynek címe: The 

                                                 
69       Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 
70     Anklam, P: [2005] The Social – Network Toolkit, Ark Group, London  
71  Tomka János:[2009]  A megosztott tudás hatalom Harmat Kiadó, Budapest 
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Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of 

Innovation72. Ez a könyv azóta a tudásmenedzsment szakirodalom egyik legtöbbet 

idézett műve lett.  

A második korszakban, mely az 1990-es évek második felére tehető, az explicit tudásról 

a tacit tudás felé fordult a figyelem. A szervezeti viselkedés kutatása során jöttek rá 

arra, hogy ennek a tudásnak milyen nagy szerepe van e viselkedés formálásában, a 

viselkedésnek pedig a vállalat eredményességében. A kutatás eredményei hatására 

előtérbe kerültek a szervezeti tanulás és tanítás kérdései. Megállapították, hogy a 

szervezetekben az együttműködés és a sikeres munkavégzés a tacit tudás nélkül 

elképzelhetetlen. Egyúttal hangsúlyozták a szervezeten belüli személyes 

kommunikáció és csapatépítés fontosságát is. A tacit tudásforma megfelelő kezelése 

volt az, ami a tudásmenedzsmentet leválasztotta az információtechnológia fejlődéséről. 

A korszak kiemelkedő alkotása Steve Fuller Knowledge Management Foundations73 

című könyve, mely az első igazi megalapozó jellegű elméleti munka a 

tudásmenedzsment történetében74. Ebben a korszakban a tudás, mint humánerőforrás 

gazdálkodási kérdés jelenik meg, a kvalifikált, speciális tudással bíró emberrel 

összefüggésben. Fontos jelensége e korszaknak a legjobb gyakorlatok (best practice) 

felkutatására irányuló törekvés.   

A harmadik generációs tudásmenedzsment megközelítés az ezredforduló környékén 

nyert teret, mely szerint a tudás nem állandó, hanem az együtt dolgozó emberek 

kapcsolatából és a különböző tudástípusok kölcsönhatásából alakul ki. Fontos célnak 

tekintik a tudásalkotást és a tudáson alapuló cselekvés feltételeinek a biztosítását. 

Snowden szerint a tudás túllép termék mivoltán, olyan integrálódó tőkeként jelenik 

meg, amelynek létformája az egyénekből és/vagy a szervezetből álló hálózat.75 Noszkay 

Erzsébet szerint a hálózatok létrejöttének meghatározó tényezői az állandó megújulás 

követelményét hordozó innovációs igények, s az azok ötlethátterét biztosítani képes 

hatékony működtetési módok. A sikeres gyakorlat egyre összetettebb modellek 

használatát igényli, amelyeken belül a különféle együttműködők (egyetemek, cégek, 

                                                 
72  A könyv címe magyarul: A tudásalkotó vállalat: hogyan hozzák létre a japán vállalatok az 
 innováció dinamikáját 
73  A könyv címe magyarul: A tudásmenedzsment alapjai 
74        Szívós Mihály: [2007], Tudásmenedzsment, szervezeti viselkedés és innováció Polanyiana 2007/1–

2.(16):67–81. 
75  Snowden, D.:[1998]  A Framework for Creating a Sustainable Knowledge Management 
Program, The  
  Knowledge Management Yearbook 1999-2000, Butterworth-Heinemann Boston 
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minisztériumok) merőben más, az intellektuális tőke kezelésére alkalmas irányítási és 

döntéshozatali megoldásokat, új informatikai háttérmegoldásokat, újabb üzleti 

modelleket integrálnak. A hálózatok egyre bővülő, globalizálódó tudásközösségek 

kiépítését jelentik, amely a vállalatok oldaláról a nyíltabb kommunikációt, a partnerek 

tudásának integrálását is jelenti.76 Egy nagyobb vállalatban nem kizárt, hogy a 

tudásmenedzsment mindegyik generációja egyszerre van jelen. 77 

 

A szakirodalomban már megjelent a tudásmenedzsment negyedik generációja is, 

melynek fő jellemzője a tudás, mint önálló tőke tényező megjelenése. Az 

alapgondolat: minél magasabb szintű a tudás, annál inkább függ a tudás hordozójától, 

tőle elszakíthatatlan. Ez befektetési problémát jelent, mert előfordulhat, hogy a 

tulajdonos által valamely személybe „befektetett tudást” az illető magával viszi, amikor 

távozik, de az is előfordulhat, hogy tudásunkba fektetett munkánk nem hasznosul, vagy 

más ezeket a befektetéseket eltulajdonítja.78 A tudásmenedzsment már feltárta, hogy a 

tudástőke elemek közül az ügyféltőke és a szervezeti tőke jól tulajdonolható, míg a 

kompetencia nem. A tőke értéke attól is függ, miként tudja a kompetenciát a befektető 

általa birtokolt tőkeformákba beágyazva, attól függővé tenni. Kérdőívünkbe a fentiekre 

tekintettel olyan kérdést is illesztettünk, amely a szervezetektől az egyes tőkeelemek 

(ügyféltőke, szervezeti tőke, pénzügyi, fizikai és humán tőkeelemek) nagyságának, 

arányának megítélését kéri. 

    

4.4. A tudásmenedzsment építőkövei 

A szakirodalomban többféle megközelítés található arra vonatkozóan, hogy a 

szervezetben milyen tevékenységek jelentik a tudásmenedzsmentet, milyen 

folyamatokat foglal magába. Prusak szerint a tudás láthatóvá tétele, a tudás 

infrastruktúrájának kiépítése és a tudás kultúrájának fejlesztése tartozik ide. Snowden 

szerint az egyének explicit és tacit tudásának mások számára történő hozzáférhetővé 

tétele, a tacit tudások explicitté alakítása, valamint az explicit tudás helyett a tacit tudás 

használatára történő elmozdulás támogatása jelenti a tudásmenedzsment folyamatokat. 
                                                 
76  Noszkay Erzsébet: [2010] Turbulens kihívások- „inverz megoldások a tudástőke fejlesztésében”  
  Tanulás-Tudás-Gazdasági sikerek Győr konferencia  kiadvány 
77  Tomka János: [2009], A megosztott tudás hatalom Harmat Kiadó, Budapest 
78   A téma kapcsán ld. Boda Gy: [2008]  A tudástőke kialakulása és hatása a vállalati 
menedzsmentre   Információs Társadalomért alapítvány, valamint Boda-Juhász- Stocker: [2009] A tudás 
mint   termelési    tényező Közgazdaság 3. p. 117-132 
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Prusak és Snowden fókuszáló jellegű megközelítéseinek részletesebb bemutatása 

helyett a Probst-Romhardt-Raub féle, rendszerlogikát követő modellt mutatjuk be, mely 

egy belső és egy külső körfolyamatból áll,  (8. sz. ábra) A modell ciklust próbál 

megjeleníteni, melyben a folyamatok nem különülnek el mereven egymástól, hanem 

többféle elv alapján is érvényesül az egymásra épülés és a visszacsatolás gondolata az 

egyes kulcsfolyamatok között.79 A belső körfolyamat elemei a tudás azonosítása, 

szerzése, fejlesztése, megosztása, megőrzése, felhasználása, a külső körfolyamat pedig a 

tudásmenedzsment célokat és a tudásértékelést foglalja magában.  

  

BBeellssőő  kköörr ffoollyyaammaatt  

4.4.1. A tudás azonosítása 

Mielőtt új projekt megvalósításába kezdene a vállalat, meg kell győződnie arról, hogy 

milyen tudás, szakértelem rejtőzik a „vállalat falain belül”, tehát fel kell térképezni a 

már meglévő ismereteket. Sok szervezet gyakran elveszíti a korábban már megszerzett 

adatait, információit, melynek következtében rossz döntéseket hoz, vagy feleslegesen 

cselekszik. Ekkor az információs hálózatokat okolják, melyek egyébként jól működnek, 

és megpróbálják átrendezni, újratervezni, mivel azon a véleményen vannak, hogy ezzel 

megoldják a problémákat.  

                                                 
79  Dr. Zoltayné Paprika Zita (2002): A tudásmenedzsment szerepe a döntéshozatalban. 
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8.sz. ábra: A tudásmenedzsment építőkövei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Zoltayné, Z., 2002 

Napjainkban az információs technológia lehetővé teszi, hogy az adatokat olyan 

formában tároljuk el, ahogyan azok létrejöttek. Ilyen explicit tudásanyagokkal 

könnyedén feltölthetjük a vállalati tudástárat, de mindezek mellett szükség van az 

emberek fejében rejtőző  tacit tudáselemekre is. Ezeket úgy szerezhetjük meg, ha 

foglalkozunk az alkalmazottakkal, megbeszéléseket tartunk, mivel tudásukat nem egy 

gombnyomással teszik közzé, mint a számítógépek. A szakemberek tudására egy 

bizonyos problémával kapcsolatosan lehet, hogy csak évek multával lesz szükség, de 

éppenséggel már nem kereshető vissza a szükséges személy kiléte, aki időközben 

elhagyta a vállalatot, esetleg nyugdíjba vonult. 

A vállalatban fellelhető tudás átláthatóvá tételéhez szükség van egy vállalati 

tudástérkép létrehozására. A tudástérkép, mint egy katalógus tartalmazza a hasznos 

ismeretek (termékismeret, piacismeret, folyamatismeret), eredmények (minőség, 

terhelhetőség), tapasztalatok (szakmai, szervezeti, szakági tapasztalatok) vállalaton 

belüli helyét. Utalhat emberekre, adatbázisokra, dokumentumokra. Segítségével 

rábukkanhatunk azokra az emberekre, akikhez érdemes fordulni, ha szaktudásra van 

szükségünk. A legalaposabb tudástérképek rendkívül összetettek is lehetnek, mivel a 

tudás az évek során változik, a struktúrái is komplexek és működésbe lép a 

szubjektivitás. A meglévő tudás feltérképezése nagyon fontos tudásmenedzsment 
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feladat.80 Egy vállalat tudástérképének megalkotása igen bonyolult feladat, és 

folyamatos aktualizálást igényel. (szerző tapasztalata szerint ez utóbbi nagyon 

nehézkesen működik a gyakorlatban) 

 

4.4.2. A tudás szerzése 

A vállalatban formális és informális csatornákon keresztül juthatunk számunkra hasznos 

tippekhez, olyan információkhoz, melyek elvezetnek azokhoz az emberekhez, akiknek a 

tudására szükségünk van. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a dolgozók inkább 

informális csatornákon keresztül kérdezgetik egymást arról, hogy ki mit tud, ki 

rendelkezik hasznos és megbízható ismeretekkel. Az elvégzett munka jelentős része 

azért lehet sikeres, mert a dolgozók folyamatosan használják az informális hálózatokat. 

(Néhány munkahelyen ezt „zuhanyhíradónak” nevezik, de az ebédlő is fontos informális 

csatorna lehet. Német és finn kisebb méretű vállalatoknál tapasztalt gyakorlat81, hogy a 

munkatársak a külön erre kialakított helyen egyszerre étkeznek, ami éppen az informális 

kapcsolatok erősítését célozza) Az informális hálózatok előnye, hogy létrejön a bizalom 

az emberek között a személyes kapcsolatokon keresztül, mivel az információk szájról 

szájra terjednek. Az ilyen hálózatokra a dinamizmus jellemző, mivel az emberek a 

változó feltételeknek megfelelően frissítik a tudásukat. Az informális hálózatoknak 

nemcsak előnyük van. Legnagyobb hátrányuknak a hozzáférhetőséget nevezhetjük, 

mivel nem dokumentáltak. Életképességük véletlen beszélgetéseken és helyi 

kapcsolatok függvényén alapul. Segítenek elkerülni néhány rossz döntést, de nem 

szolgálnak egy adott témával kapcsolatosan a válaszok széles választékával. A formális 

hálózatok lehetnek mindenki számára könnyen hozzáférhető adatbázisok, melyek 

tartalmazzák például az alkalmazottak szaktudásáról készített dokumentumokat. 

Legfőbb hátrányuk, hogy nagyon gyorsan elavulnak. (Davenport, T., 2001) 

A vállalatok számára fontos, hogy meg tudják szerezni azt a tudást, melyre szükségük 

van, mivel lehetetlen, hogy minden tudás a rendelkezésünkre álljon  ,,házon  belül”. Ha 

olyan tudásanyagra van szükségünk, mely a vállalatban nem lelhető fel, szükséges más 

forrásból beszerezni. Erre több módszer áll rendelkezésünkre: 

� Tudás megszerzése más szervezetektől: 
                                                 
80  Davenport, Thomas H .- Prusak, Laurence: [2001], Tudásmenedzsment Kossuth Kiadó, 
Budapest  

81  A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt korábbi vevőpartnerei körében 
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Egyik lehetőség erre, hogy innovatív vállalatokat vásárolunk fel, vagy joint venture 

szövetséget hozunk létre, mint például az Ericsson és a Hewlett-Packard, melynek 

együttműködése nem csupán piaci vagy pénzügyi jellegű, hanem tudás alapú is. 

� Érintettek általi tudásszerzés: 

Ez egy olcsó módja annak, hogy jó ötleteket szerezzünk új termék vagy szolgáltatás 

létrehozásához. Például, bevonhatjuk a fogyasztókat a termékfejlesztés korai 

szakaszába, és így hasznos információkat szerezhetünk igényeikről. 

� Szakértők: 

Alkalmazhatunk specialistákat egy adott projekt megvalósításának idejére, akiknek a 

tudása hozzájárulhat a projekt sikeréhez.  

� Tudás alapú termékek megvásárlása 

Például szabadalmak, szoftverek, cd-lemezek- szintén a tudásszerzés egyik módja. 

Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a tudásszerzésnek melyik módját 

használjuk úgy, mint jövőbeli befektetést és melyiket a jelenben történő alkalmazásra.82 

 

4.4.3.Tudásfejlesztés (tudásteremtés) 

Prusak és Davenport öt lehetséges módot sorakoztat fel a tudás létrehozására: 

felvásárlás és bérlés, erőforrások célorientált felhasználása, vegyítés, adaptáció és 

tudáshálózatok.  

- Felvásárlás és bérlés 

A tudás felvásárlása a leghatásosabb módja a tudásteremtésnek, mely megvalósulhat 

tudással rendelkező vállalatok felvásárlása (erre jó példa az Oracle Corporation a BEA 

System és a Sun Microsystem  megvásárlásával) vagy a tudással rendelkező egyének 

megszerzése révén.(ilyen pl. a Citibank, amely a válság ellenére nem bocsátja el 

munkatársait, hanem folytatja Management Associate programját) Előfordul, hogy 

egyes cégeket kizárólag a tudásukért vásárolnak meg más vállalatok. Az így 

megszerzett ismereteket hozzáadják saját tudáskészletükhöz. Ugyanakkor azt is tudni 

kell, hogy a tudás csak az őt létrehozó környezetben virágzik. Ezért rengeteg veszéllyel 

kell szembenéznie annak a vállalatnak, amely a másikat csak tudásáért vásárolja fel. 

Gondot okozhat a tudás értékének a mérése. További probléma merülhet fel a felvásárló 

vállalatnál, hogy beazonosítsa a tudás tartózkodási helyét. (nem mindig azokat az 

                                                 
82  Gilbert J. B Prost: [1997], Practical knowledge management: a model that works  
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egyéneket kell megszerezni, akik nevéhez az elért eredmények fűződnek, hanem azokat, 

akik tudása működteti a céget, de gyakran éppen ők azok, akik nem azonosíthatók) 

Problémát okozhat, ha a felvásárlás során megszerzett egyének és különösen azok, akik 

tudása nélkülözhetetlen a cég számára úgy döntenek, hogy tudásukkal együtt elhagyják 

a céget. Ebben az esetben nagy költséget ró a vállalatra olyan személy megtalálása, 

iskoláztatása, aki megfelelő lenne az előző, úgynevezett kulcsember helyére. 

Megtörténhet az is, hogy a felvásárló cég nem tudja hatékonyan integrálni az új 

ismereteket. Megakadályozhatják ebben kulturális és vállalatpolitikai korlátok, 

vállalaton belüli érdekcsoportok is. Végül veszteséget okozhat a munkakörnyezet 

megváltozása, mely kevésbé megfogható, de reális veszteséget jelent. (Davenport, T., 

2001) 

 

A tudást nem csak felvásárolni lehet, hanem bérelni is. (Tudás-bérlés alatt a 

tudáserőforrás bérlését kell érteni.) Gyakori példája ennek az iparvállalatok és a 

kutatóintézetek közötti együttműködés, amikor egy vállalat anyagilag támogat egy 

kutatóintézetet, cserébe a kutatás eredményeinek első kereskedelmi felhasználásáért.  

 

Ilyen típusú együttműködés jött létre 2005-ben Járműipari Regionális Tudásközpont megvalósításához  

a Széchenyi Egyetem és három iparvállalat által alkotott konzorcium között (a Rába Rt, mint nagy 

hagyományokkal rendelkező, a mosonszolnoki SAPU Bt, egy nemzetközi konszern tagjaként, a Borsodi 

Műhely pedig, mint innovatív vezetésű feltörekvő vállalat került a konzorciumba) Az együttműködés 

keretében jelentős kutatási tevékenységet folytathat állami támogatással az iparvállalatokkal karöltve az 

Egyetem. Célja, hogy hálózatban fogjon össze kiemelkedő gépészeti, autóipari és járműgyártási 

innovációs és kutatási tevékenységet. 

 

Az ilyen együttműködés veszélye a kutatás-fejlesztés kimenetelének bizonytalansága.   

Másik példa a tudás bérlésére, amikor egy projekthez tanácsadót szerződtetnek. A 

vállalat fizet a tanácsadónak a megosztott ismereteiért. A tudás bérlésével együtt jár 

bizonyos mértékű tudásátvitel, így a vállalaton belül maradhat a tanácsadó tudásának 

egy része. (Davenport, T., 2001) 

-  Erőforrások célorientált felhasználása 

Célorientált erőforrásokról akkor beszélünk, amikor a vállalatok egységeket alapítanak 

egy adott tudásbővítési célra. Ennek példái a kutatási és fejlesztési osztályok, melyekre 

nagy nyomás nehezedik azáltal, hogy ha nem produkálnak mérhető eredményeket, 

akkor anyagi támogatásukat a vállalaton belül csökkentik. A K+F részlegek pénzben 
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kifejezhető eredményeinek megjelenéséhez sok időre van szükség, és ha már látható is, 

gyakran nem mérhető. A vállalatnak mérlegelnie kell, hogy mennyi időt és pénzt 

hajlandó áldozni kutatásokra, mert állandó sürgetéssel és támogatáscsökkentéssel 

létfontosságú tudásforrások apadhatnak el. A vállalatoknak biztosítaniuk kell, hogy a 

célorientált erőforrások által létrehozott tudás a vállalaton belül mindenki számára 

elérhető legyen. (Davenport, T., 2001) 

- Vegyítés 

A vegyítés által létrehozott tudás konfliktusokat is generál. Azért fordulhat ez elő, mivel 

eltérő tudással és tapasztalattal rendelkező embereket kérnek fel egy feladat, illetve 

probléma megoldására. Az így megszervezett tudástermelés nagy bizonyossággal zárja 

ki azt, hogy rutinmegoldások szülessenek. Ahhoz, hogy a vegyítés működjön, 

nélkülözhetetlen a csapattagok elegendő megosztott tudása, a közös nyelv és egy olyan 

vezetőség megléte, amely meggyőződik arról, hogy a csoporttagok együttműködése 

pozitív irányba halad-e. A tudásvegyítés során tudatosítani kell a felkutatott ismeretek 

értékét, azonosítani kell a kulcsszereplőket. Arra kell törekedni, hogy a tudástermelést a 

vállalatok ösztönözzék és jutalmazzák. Hangsúlyozniuk kell a sokféleségben rejlő 

kreatív lehetőségeket, és végül egy mérőrendszert kell létrehozni, és ezt alkalmazni a 

siker értékelésére. (Davenport, T., 2001) 

- Adaptálás 

A változás mely lehet külső vagy belső, állandóan arra kényszeríti a vállalatokat, hogy 

alkalmazkodjanak (adaptálódjanak). Azok a vállalatok melyek nem képesek például 

technológiai újításokat bevezetni vagy reagálni a versenytársak új termékeire, 

valószínűleg kudarcot vallanak. Gyakran a múltbeli sikerek gátolják meg a cégeket 

abban, hogy újítsanak, mivel nem veszik észre a már zajló változásokat. A siker 

csökkentheti az alkalmazkodóképességet. Az innováció érdekében a cégek 

megpróbálják a krízist éreztetni még a tényleges válság beállta előtt. A vállalat 

alkalmazkodási képessége egyrészt a belső erőforrások és adottságok meglétén, 

másrészt a változásra való nyitottságon alapul. Legfontosabb, hogy a vállalatnak olyan 

dolgozói legyenek, akik könnyen sajátítanak el új ismereteket és képességeket, mivel ők 

a legfontosabb adaptív erőforrásai a vállalatnak. (Davenport, T., 2001) 

- Hálózatok 

A kezdetben informális majd formalizálttá váló hálózatok szintén hozzájárulnak a 

vállalati tudástőke bővüléséhez. Segítségükkel a dolgozók új ismeretekre tehetnek szert, 

megoszthatják tudásukat másokkal eszmecserék formájában és így bővíthetik a vállalati 
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tudástőkét. A hálózatoknak szükségük van olyan szakértőkre és rendszergazdákra, akik 

a vállalat dolgozóinak tudását képesek rögzíteni. Jelentős szerepet játszanak a hálózatok 

kiépítésénél a domináns dolgozók, akik véleményükkel befolyásolhatják az új 

technológiák elfogadását. (Davenport 2001, 67.) Fontosnak tartom, hogy a vállalatoknál 

jelen legyenek ilyen hálózatok, és igenis használják ezeket az adott vállalatban 

dolgozók. Meglétük esetén sokkal könnyebb helyzetben vannak a vezetők is, ha 

munkájuk során olyan döntést kell hozniuk, mely nagyon hasonlít egy korábbi döntési 

helyzethez, mivel bármilyen korábbi esetet el tudnak a hálózaton tárolni,  ilyen 

helyzetben elő tudnak venni, és nem kell mindent elölről kezdeniük. 

 

4.4.4. A tudás megosztása 

Kritikus részfolyamata a TM ciklusnak, szervezetekben történhet közvetett vagy 

közvetlen módon. A közvetlen tudásmegosztás célja, hogy a szervezetben megtalálható 

tudásvagyont irányított módon átadja a szervezet tagjainak. Ez a kommunikáció 

segítségével könnyedén végrehajtható, melynek legegyszerűbb formája a beszéd. A 

szervezetek a tudásátadásra a klasszikus módszert, vagyis a továbbképzést választják a 

leggyakrabban. Az ilyen képzés célja, hogy a szakmai tudást, képességeket rögzítsék, 

kibővítsék, vagy naprakésszé tegyék, és lehetővé tegyék a szakmai továbbfejlődést. A 

tudásmenedzsmentnek ez az eleme kivétel nélkül mindegyik megkérdezett vállalatnál 

megtalálható. Másodlagos célként megjelenik az utánpótlás nevelés, a motiváció, a 

szakmai sokoldalúság. A tudásátadás másik alkalmazott módszere a minőségkörök 

létrehozása, melynek keretében az azonos szervezeti hierarchiához tartozó munkatársak 

szabad akaratukból bizonyos időközönként összejönnek, hogy a munkaterületükön 

felmerülő témaköröket elemezzék. A közvetett tudásátadásnak nem célja a szervezeti 

ismeretek továbbítása a szervezet tagjai felé. Ez a folyamat inkább spontán módon 

történik, mint a szocializáció. A szocializáció során a dolgozó olyan ismereteket sajátít 

el, mint például a munkához való viszony, szervezeti kulturális bealítódások, értékek, 

szükségletek. Ezen kívül a nehezen közölhető vezetési, irányítási, előírási, szabályozási 

alapismeretek átadására is szolgál. Mindegy, hogy a tudásátadás közvetett vagy 
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közvetlen módon valósul meg, kulcstényezői akkor is az emberek, a szervezet és a 

technológia83.  

A szervezeti tudásmegosztásra azért van szükség, mert a változásokhoz történő 

alkalmazkodás és az innováció a közösségi tudástól jobban függ, mint az egyénitől: a 

közösség tudása mindig nagyobb, mint az egyéneké, és a másik meglevő tudásának 

„megszerzése”, valamint a sajátunk hozzáadása gyorsabb és eredményesebb, mint új 

megoldás kitalálása. A tudásmegosztás eredményessége ezért nem csupán egy a számos 

versenyképességi tényező közül, nem a lehetséges stratégiai opciók egyike, hanem a 

szervezet túlélésének feltétele. 

 

A fő kérdés ma is: hogyan tudnánk rávenni munkatársainkat, hogy tudásukat megosszák 

egymással?  A munkatársak, részlegek, és szervezetek között korántsem kielégítő a 

tudásáramlás. Hiába halmozódott fel az emberek fejében hatalmas ismeretanyag, hiába 

tesznek szert komoly jártasságra szakterületükön, az egyéni képességek fejlődésétől 

messze elmarad a szervezeti képességek növekedése. Tomka János véleménye szerint – 

mellyel magam is azonosulok - nem lehet megelégedni azzal, hogy a szervezeteknél 

átfogó információközpontok és dokumentumtárak épülnek, hanem biztosítani kell, hogy 

a munkatársak hozzáférhessenek egymás tudásához, mert csak így válhatnak kiváló 

teljesítményű tudásmunkásokká.84  

A tudásmegosztás akadályai  

A tudásmegosztást számos belső, azaz szervezeten belüli (általában vezetői határkörbe 

tartozó) tényező nehezíti. Ilyen például a felső vezetői féltékenység, mely a piactól 

elzártabb, hierarchikus és bürokratikus szervezetekben jellemzőbb. Gyakori, hogy a 

tudásgazdák azért igyekeznek megtartani tudásukat, mert attól tartanak, hogy azt 

ellenük fordítják. Dr. Fenyvesi Éva szerint az egyén akkor realizálja a maximális 

hasznot, ha egyoldalúan verseng, vagyis nem törekszik tudásának megosztására. A 

szervezetek tagjai gyakran viselkednek így, tudásukat hatalmi forrásnak, előrejutásuk 

fontos elemének tekintik, ami akár anyagi (fizetésemelés, stb.) akár erkölcsi (magasabb 

beosztás, stb.) sikerrel kecsegtethet.85. 

                                                 
83  Kő Andrea, Vas Réka: [2003] Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai  
  MTA Információtechnológiai Alapítvány, Budapest . 
84  Tomka János: [2009]„A megosztott tudás hatalom” Harmat Kiadó, Budapest 
85  Fenyvesi Éva: [2010] A tudásmegosztás motivátorai  „Tanulás-Tudás-Gazdasági sikerek” avagy 
a  tudásmenedzsment szerepe a gazdaság eredményességében Tudományos Konferencia Győr  
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Tomka János szerint86a tudás megosztását három tényező motiválja:  

- van, aki hírnévre, tekintélyre szeretne szert tenni a vállalaton belül 

- mások úgy gondolják, a tudás cserekereskedelem, azaz azért segítek, mert abban 

bízom, hogy rendelkezik olyan ismeretekkel, melyekre nekem a jövőben 

szükségem lehet 

- az altruista típus az, aki önzetlenül segít. Ez a szakmaszereteten, a szervezet 

érdekeinek maximális szolgálatán, vagy mások segítésének természetes vágyán 

alapul. 

A szervezeti életkor elméletében az intézmény eltérő mértékben hajlandó a 

tudásmegosztásra és mások tudásának alkalmazására is. A „fiatal” szervezetben kisebb 

a „nem mi találtuk ki” szindróma előfordulásának esélye is.  

 

4.4.5. A tudás megőrzése 

A tudás megőrzésének célja, hogy a vállalat által felhalmozott, elraktározott tudás évek 

múltán is elérhető, felhasználható legyen. Szükséges továbbá, hogy az elraktározott 

tudást folyamatosan frissítsük és védjük a felhasználói jogokkal nem rendelkezőktől. Az 

explicit formában megtalálható tudást könnyen elraktározhatjuk megfelelő 

számítástechnikai eszközök segítségével. Ekkor csak arra kell figyelnünk, hogy az 

elraktározott tudás könnyen hozzáférhető legyen a vállalat tagjai számára. Nagyobb 

probléma az olyan tudás megőrzése a vállalat számára, mely alkalmazottai fejében 

rejtőzik. A szakemberek esetleges távozásukkal magukkal viszik mindazt, amit tudnak, 

ezért fontos, hogy vagy megpróbáljuk marasztalni őket, vagy explicitté tenni tudásuk 

egy részét, amit majd elhelyezhetünk a  vállalati tudástárakban.  

A tudás megőrzésében fontos szerep jut a szervezeti memóriának, mely olyan erőforrás, 

mellyel a múltból hozott tudás a jelen szervezeti tevékenységeket támogatja. A 

szervezeti memória négy típusát különböztetjük meg.87 

� Tudásarchívum - Passzív gyűjtés és megosztás jellemzi. 

� Tudásszivacs - Annyi tudást egyesít, amennyit csak lehet, felhasználása az 

alkalmazottakra van bízva. 

� Tudáspublikáló rendszer - A tudás elhelyezése az alkalmazottakra van bízva. 
                                                 
86 Tomka János: [2006] Tudásmenedzsment, Fejjáték Figyelő 2006. július 20-26. 
87  Kő Andrea: [2004] Az információtechnológia szerepe és lehetőségei a tudásmenedzsmentben: Az 
ontológiaépítés, mint a tudásmenedzsment eszköze  Ph.D. értekezés 
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� Tudáspumpa – A tudás teljes kiaknázását jelenti.  

A szervezeti memóriának rugalmasnak és bővíthetőnek kell lennie, mivel ez 

meghatározza, hogy az új tudás rögzülhet-e a szervezetben. Minden újabb és újabb 

tudás a memóriában található korábbi tudás feltételrendszerében válik relevánssá és 

használhatóvá. A szervezeti memória egyben befolyásolja azt is, hogy a szervezetek 

miként veszik észre és értelmezik a környező világ jelenségeit és ennek alapján mire 

reagálnak, és mire nem. Sok szervezet eltűnésének oka, hogy nem tud időben reagálni a 

környezet eseményeire. A szervezeti memória azért is fontos, hogy a vállalat tisztában 

legyen azzal, hogy mit is tud, és ne kelljen feltalálni ugyanazokat a megoldásokat, amik 

már léteznek. A szervezeti memóriához szorosan kötődő fogalom a szervezeti felejtés, 

mely olyan folyamat, amikor megszabadulunk a már elavult és félrevezető tudástól.88  

 

4.4.6.A tudás felhasználása 

A felhasználásnak feltétele az is, hogy a tudás eljusson a lehetséges felhasználókhoz. 

Viszont nehéz megállapítani, hogy kinek milyen tudásra van szüksége. Ez 

meghatározható, ha a vállalatok készítenek egy tudáscél-térképet. Hogy mindenki 

megkapja a szükséges tudást, szükség van a tudás szervezeten belüli áramoltatási 

tervére is, melyhez azt kell tudni, hogy a szervezet milyen tudással rendelkezik és ez a 

tudás hol található.89  

A szervezetben eltárolt tudást pedig úgy kell felhasználni, hogy a felhasznált tudás a 

vállalat eredményességét javítsa, hozzájáruljon a vállalat versenyképességéhez. A 

megfelelően használt tudás beépül a szervezeti működésbe. A tudás elérését segítő 

technika felhasználóbarát jellege tovább segíti a dolgozókat a tudás felhasználásában.  

 

Külső körfolyamat 

4.5. Tudásmenedzsment célok 

A tudásmenedzsment célok meghatározzák, hogy milyen szinten milyen képességek 

kiépítésére van szükség. Szintenként más és más célokat jelölhetünk ki. Ezek a szintek 

és célok a következők:  

                                                 
88  Bakacsi Gyula, Bokor Attila: [2000] Szervezeti magatartás és vezetés, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó,  Budapest 
89  Fehér Péter: Tudásmenedzsment – a jövő szolgáltatása (2003), AULA Könyvkiadó, Budapest in: 
 Szolgáltatások a 3. évezredben BKÁE Budapest   
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� Normatív cél: ide tartozik a tudás-érzékeny szervezeti kultúra létrehozása, mely 

előkészíti a hatékony tudásmenedzsment folyamatait.       

� Stratégiai célok: Megállapítják a vállalat alapvető képességeit, fellelhető 

tudásanyagát és megfogalmazzák, hogy a jövőben milyen tudásra lesz szüksége 

a vállalatnak. Idetartozik még a tudásportfolió kialakítása, melyben leírásra 

kerül, hogy a vállalat milyen területen legyen kompetens. 

� Operatív célok: A stratégiai és normatív célok megvalósítását szolgálják Egy 

tipikus operatív cél például a hozzáférhetőség a szervezet belső 

dokumentumaihoz megfelelő internet elérés segítségével. 90 

 

4.6. A tudás értékelése 

A vállalat vagyonán belül megkülönböztetjük a megfogható és megfoghatatlan 

vagyonelemeket. A megfogható vagyonelemek, mint például a tárgyi eszközök, a 

gépek, ingatlanok, a készletek, a pénz, a gyakorlatban már jól bevált módszerek 

segítségével értékelhetők. De nem így a megfoghatatlan vagyonelemek, (vevőkkel-

szállítókkal kiépített kapcsolatok, piaci arculat, a menedzsment színvonala, elméletek, 

modellek, vállalati kultúra, terméktervek, a munkatársak kompetenciája, stb.) melynek 

szereplője a tudás is. Már azonosításuk is komoly feladatnak számít, ráadásul egyes 

esetekben csak az adott szervezet számára képviselnek értéket. Ezen okok miatt fordul 

elő, hogy a szervezet könyv szerinti és piaci értéke között különbségek mutatkoznak. 

Az értékelés fontos folyamata a tudásmenedzsment ciklusnak, mivel értékelni kell, hogy 

a megosztott tudáselemek közül melyek nem lényegesek, illetve értéktelenek, valamint 

ez egy jelzés arról, hogy a jövőben milyen igényeknek kell megfelelni91. A tudástőke 

létezéséről régóta van tudomásunk, mérni azonban a Tobin-féle hányados, a Tobin q 

megjelenéséig nem igazán tudtuk. A Tobin q összehasonlítja a cégnek a pénzügyi 

piacon meghatározódó értékét a cég eszközeinek értékével. A tudástőke értékét a cég 

piaci értékének és az újraelőállítási értéken számba vett eszközértékének 

különbözeteként határozza meg. Ahogyan dr. Boda György megfogalmazta: „A Tobin q 

sztochasztikusan jelezte, hogy tartós tendencia van a tőke értékét évszázadok óta 

sikeresen mérő Pacioli-féle kettős könyvelés eredményei és a vállalatok piaci adásvételi 

                                                 
90  Probst, Gilbert J. B: [1997]  Practical knowledge management: a model that works 
91  Fehér Péter: [2003], Tudásmenedzsment – a jövő szolgáltatása AULA Könyvkiadó,   Budapest in:  
   Szolgáltatások a 3. évezredben BKÁE Budapest   
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eredményei között. A közgazdasági gondolkodás keresni kezdte, mi állhat az eltérések 

mögött, és nagyon gyorsan az eddig mérhetetlennek tűnő tudástőkére gyanakodott, azaz 

feltételezte, hogy a vállalatok vásárlói a könyvben kimutatott eszközökön túl további 

eszközöket, a tudásban hordozott eszközöket vásárolnak.”92 

Minél magasabb szintű a tudás, annál inkább elszakíthatatlan annak hordozójától, ez 

pedig magában hordozza azt a kockázatot, hogy a vállalat befektet egy munkatársba, aki 

magával viszi befektetését, amikor távozik a vállalattól. Az egyes tudástőke-elemek 

nem azonos mértékben tulajdonolhatóak, azaz az ügyféltőke és a szervezeti tőke jól 

tulajdonolható, míg a kompetencia nem. Ebben az esetben a tőke értéke attól is függ, 

miként tudja a kompetenciát a befektető által birtokolt tőkeformákba beágyazni.93 A 

tudástőke értékelése több önálló kutatás témája lehetne, de ennek a dolgozatnak nem 

témája.  

4.7. Tudásmenedzsment-modellek  

A 9. sz. ábra a tudásmenedzsment összefüggésrendszerét mutatja be, a vállalati stratégia 

és szervezeti kérdések kontextusában. A tudásmenedzsment céljait többféle úton lehet 

elérni. Ezzel kapcsolatban három stratégiai irányt szoktak meghatározni:  

 1. Rendszerező (kodifikációs) 

 2. Kapcsolati    (perszonalizációs)  

       3. Környezeti   (context based)  

9.sz. ábra: A tudásmenedzsment összefüggésrendszere 

                                                 
92      Boda György: A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk Tudástőke Konferenciák 2007-
2008 
      Budapest, Perfekt Power és a LifeLong Learning Alapítvány kiadványa 
93  Boda György: [2008] A tudástőke mérési módszerei és használhatóságuk Tudástőke Konferenciák 2008. 
június 19. Perfekt Power Kft. 
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Forrás: Fehér Péter: Tudásmenedzsment Epilógus 

 

a) a rendszerező (kodifikációs) stratégia alapja a számítógép, amelyben az 

ismereteket körültekintéssel rögzítik.. A kulcsfontosságú tudást kinyerjük azokból a 

személyekből, akiktől származik, majd függetlenítjük tőlük, ún. „tudás objektumokat” 

hozunk létre. Rögzítés után a vállalat munkatársai hozzáférhetnek az adatokhoz, és 

többféle célra újra felhasználhatják. A hangsúly az ismeretek dokumentálásán, 

visszakereshetőségén van. Az egyszer eltárolt ismeret – változatlan formában – 

tetszőleges számban újra elővehető. Az ilyen szervezetek, mint például az Accenture 

tanácsadó cég, előszeretettel alkalmaznak valós vagy egyre inkább virtuális 

könyvtárakat, és jelentős összegeket költenek információtechnológiai beruházásokra. 

Ilyen stratégiát alkalmaz például az Arthur Andersen, valamint az Ernst&Young. Az így 

rögzített interjúk, munkaütemezések, teljesítményértékelési adatok, piacszegmentációs 

elemzések kereshetőek és felhasználhatóak anélkül, hogy a felhasználónak kapcsolatba 

kellene lépnie azzal a személlyel, aki létrehozta. Ez utat nyit a tudás 
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újrafelhasználásának méretgazdaságosságához. A tevékenységi körbe tartozó területek 

mindegyikével foglalkozik egy-egy munkatárs, aki a dokumentumok kodifikációjában, 

tárolásában segít. Az így létrehozott adatbázisok hálózat útján vannak összekapcsolva. 

Az ilyen típusú cégek a legjobb egyetemek végzős hallgatóit veszik fel, arra készítik fel 

őket, hogy változtatási programokat dolgozzanak ki, információs rendszereket 

építsenek. Ők alkalmazzák, nem pedig teremtik a tudást, idegen nekik a „nem én 

találtam ki, tehát nem is lehet jó” felfogás.  

Ebben a rendszerben a tudásátadás folyamatában történő részvételt az ösztönzi, hogy a 

dolgozók éves értékelésének részét képezi, mennyiben és milyen minőségű anyaggal 

gazdagították az év során a dokumentációs adatbázist. 

b) a kapcsolati (perszonalizációs) stratégia szerint az ismeretek kötődnek azokhoz az 

emberekhez, akik kidolgozták. Az információk átadása közvetlenül, személyes 

kapcsolatok útján történik. Ez a stratégia a tudás minél eredményesebb, közvetlen 

átadását célozza, ezért inkább a személyes kapcsolatokra épít. Nem jellemző a könyvtár, 

nagyobb a személyes hálózatok, a közvetlen illetve az elektronikus kommunikáció 

fajtáinak jelentősége. Ilyen stratégiát követ pl. a Bain és a McKinsey. A személyek 

közötti párbeszédre koncentrálnak, a nem kodifikált tudást ötletbörze, vagy 

négyszemközti beszélgetés formájában adják át. Ha egy problémát mélyebben át 

akarnak tekinteni, közösen többször is „átrágják” a megoldandó problémát. A 

kapcsolatot hangposta, telefon, e-mail, videokonferencia, személyes találkozás útján 

tartják. A személyes kapcsolatok, személyes hálózatok kiépülését azzal is segítik, hogy 

munkatársaikat áthelyezik egyik irodából a másikba, támogatják azt a mentalitást, hogy 

a telefonon érdeklődő kollegákat mihamarabb hívják vissza, összeállítanak szakértői 

névsorokat, „tanácsadó igazgatókat” alkalmaznak cégen belül, akik a projekt-teameknek 

nyújtanak segítséget. 

Az elektronikus dokumentáció célja az, hogy az érdeklődő megtudja, ki foglalkozott 

már az adott témával. A számítógép funkciója kimerül abban, hogy segítse az 

embereket az ismeretátadásban. Az ilyen stratégiát alkalmazó cégek alkotómunkát 

végző szakembereket keresnek: elemző és kreatív készségeiket kell hasznosítaniuk a 

problémák megoldása során.  Képesnek kell lenniük a szemtől-szembe történő 

tudásátadásra. Többszöri személyes találkozás után választják ki munkatársaikat, akiket 

a céghez bekerülve tapasztalt mentorok képeznek tovább.  Itt a menedzserek akkor 

jutalmazzák alkalmazottaikat, ha azok ismereteiket személyesen átadják egymásnak. 
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A „Milyen az Ön tudásmenedzselési stratégiája?” c. tanulmány94 szerzői arra a 

következtetésre jutnak, hogy minden vállalatnak gyakorlatilag e két stratégia közül kell 

választania. Az eredményes cégek kiválósága abban rejlik, hogy valamelyik stratégiára 

fektetik a fő hangsúlyt, a másiknak csupán kiegészítő szerepet szánnak, amivel 

alátámasztják az elsőt. Úgy vélem, az arány 80 %-20 % a tudásátadás két módja között.  

 

c) A környezeti (context based) típusra a reakció a jellemző. Kérdések feltevését 

ösztönzik, és mérik a válaszadás minőségét, gyorsaságát. Akár egy levelezőlistán, ahol a 

rendszeresen felvetett problémák kezelésének minősége és eredményessége a 

meghatározó. E folyamat alapján készül az ún. tudástérkép, amely meghatározza, hogy 

a listán ki miben kompetens. (A fejlettebb tudásmenedzsmenttel rendelkező szervezetek 

a tudásátadás mértékét és eredményességét a javadalmazás és előléptetés feltételévé 

teszik.)                    

 

A vállalat tudásmenedzsment stratégiájának tükröznie kell a versenystratégiát: hogyan 

történik az értékteremtés az ügyfelek számára, ez miként támogatja a gazdasági modellt, 

a vállalat munkatársai hogyan teljesítenek az érték és a gazdaságosság szempontjából.  

Ha feltételezzük, hogy a versenystratégia világos, három további kérdést érdemes 

górcső alá venni, amelyek segítségével kiválasztható a fő tudásmenedzsment stratégia. 

Egységesített, vagy igények szerinti termékeket kínál a vállalat? Az újrafelhasználáson 

alapuló tudásmenedzsment stratégia a nem túl változatos termékskálájú, egységesített 

termékeket előállító vállalatoknak felel meg. Beérett, vagy újító jellegűek a termékei? A 

beérett termékeken alapuló üzleti stratégia tipikusan az újrafelhasználási modellt 

hasznosíthatja a legjobban. Az effajta termékek kifejlesztési és értékesítési 

folyamataiban jól felfogott feladatok és rögzíthető ismeretek szerepelnek. A 

termékinnováción alapuló stratégia a perszonalizációs stratégiával támogatható 

leginkább. Az innovációt zászlajukra tűző vállalatok munkatársai olyan információkat 

kell, hogy átadjanak, amelyek elvesznének dokumentált formában.  

Alkalmazottai szavakba önthető (explicit) vagy hallgatólagos (tacit) tudás alapján oldják 

meg a problémákat? A szavakba önthető tudás rögzíthető, mint pl. egy egyszerű 

                                                 
94  Hansen, Morten T- Nohria, Nitrin-Thierney, Thomas: [2000] Milyen az Ön tudásmenedzselési 

stratégiája?  Harvard Businessmanager 2000/2 
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szoftver-kód, vagy a piaci adatok. A hallgatólagos tudás, mint például a tudományos 

szakértelem, az operációs know-how, az adott iparág beható ismerete, az üzleti 

ítélőképesség, valamint a technológiai szakértelem személyes tapasztalatok alapján 

szerezhető meg. Ha a dolgozók jellemzően hallgatólagos tudásuk segítségével oldják 

meg a rájuk bízott feladatokat, a szemtől - szembe típusú megközelítés a 

legalkalmasabb.  

 

Egyes vezérigazgatók a tudásmenedzsmentet feladataik fontossági sorrendjében 

legelőre helyezik. Mások akkora figyelmet sem szentelnek neki, mint a 

költségcsökkentésnek, az átstrukturálásnak, vagy a nemzetközi piacszerzésnek. 

Utóbbiaknál a tudásmenedzselés, ha van egyáltalán, a HR (Human Resource) 

részlegben vagy az IT (Information Technology) részlegben kap helyet. A 

tudásmenedzsmentet elszigetelten kezelő vállalatok az előnyök elvesztését kockáztatják. 

A koordinációhoz a vezérigazgató/igazgató (mindenképpen a legfőbb vezető) irányítása, 

aktív szerepvállalása szükséges.  

 

A magam részéről Tomka János véleményével értek egyet95, aki a VAGY-VAGY 

típusú megközelítés helyett az ÉS típusú gondolkodás szükségességét hangsúlyozza, 

amely számol azzal, hogy egy jelenségben egyszerre vannak jelen egymásnak 

ellentmondó tényezők, elválaszthatatlanul és összekeverhetetlenül. Olyan 

tudásmenedzsment stratégia kialakítására van szükség, amely biztosítja a munkatársak 

közötti szabad tudásáramlást, ugyanakkor arra törekszik, hogy a szervezetben 

kibontakozó tudás minél nagyobb hányadát tegye explicitté.  

 

4.8. A tudásmenedzsment sikeres alkalmazásának feltételei 

Davenport és Prusak kilenc tényezőt azonosítanak, melyek egy TM kezdeményezés 

sikeréhez vezethetnek: 

- A vállalati kultúra tudás-orientált legyen.  

- Megfelelő műszaki és szervezeti infrastruktúra álljon rendelkezésre. 

- A felső vezetés támogassa a kezdeményezést.  

                                                 
95  Tomka János: [2009] A megosztott tudás hatalom Harmat Kiadó, Budapest 
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- A kezdeményezésnek legyen kapcsolata a gazdasággal, értéknövekedéssel.  

- A kezdeményezés rendelkezzen folyamat-irányultsággal.  

- Legyen érthető a használt nyelvezet, a jövőkép pedig tiszta. 

- Megfelelő motivációs eszközök álljanak rendelkezésre.  

- A vállalat tudása legyen valamilyen fokon strukturált, amely elősegíti a 

használatát.  

- A tudás átadása többféle csatornán át valósuljon meg. 

Ezeket a szempontokat figyelembe vettük a primer kutatás kérdőíve kérdéseinek 

összeállításánál.  

 

A múltban számos TM projekt kizárólagos technikaorientációja miatt hiúsult meg. Ha 

sokat foglalkozunk a technológia fejlesztésével, akkor időnkből már kevesebb marad a 

szervezeti kultúrával, motivációs rendszerekkel foglalkozni. Vannak vállalatok, ahol a 

cég vezetése nem kedveli túlzottan a tudás, vagy a tudásmenedzsment kifejezéseket. 

Ezért a vele foglalkozó dolgozók félnek a tudás szót kiejteni és helyette 

információforrásként említik inkább. További probléma, hogy azért nem foglalkoznak a 

tudásmenedzsmenttel, mivel a vállalat vezetése úgy gondolja, hogy a tudás 

megalkotása, megosztása és használata automatikusan minden dolgozó feladata, 

mindenki felelős azért, hogy odafigyeljen pl. a kiadásokra és/vagy növelje a 

bevételeket. Ha a vezetés azt hangoztatja, hogy mennyire hisz a tudásmenedzsmentben, 

de ha a tevékenységet igazolni kellene például számokkal, már nem tudnak semmit 

felmutatni. A tudásmenedzsmentbe vetett hit önmagában nem elég, cselekedni is kell. A 

tudástárat úgy kell kialakítani, hogy az bárki számára könnyen hozzáférhető legyen, 

mivel vannak dolgozók, akik nem hajlandóak nagyobb erőfeszítéseket tenni a tudás 

megszerzéséért. A tudásmenedzsment nem végzetes veszélyekkel teli vállalkozás, de fel 

kell ismerni, hogy vannak csapdái, felmerülnek problémák. (Davenport, T., 2001) 

Hogyan tanulnak a szervezetek? Erre a kérdésre felmérések alapján a következő 

válaszok születtek: 

a) Elektronikus tudásbázisok alapján. 

  b) Hierarchikus folyamat alapján jut tovább a tudás 

    c) Egyéb módon 

A változási folyamatok általában nyomással kényszeríthetők ki, kevés esetben történik 

ez motivációval vagy egyéb támogatással. Nem sok cégnél veszik figyelembe a tanulni 
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vágyó szándékot, az innovációs készséget. A tudásrészek és hasznok kultúrája nem 

magától keletkezik és legfőképp nem rövid idő alatt. Döntő ebben a tudat, a TM olyan 

integrálása, hogy minden munkavállalónak ahhoz hozzá kell járulnia, amelyből a napi 

munkájában is profitálni tud. Egy tanulmány (Bad Harzburg AfW Gazdasági 

Akadémia) szerint, a megkérdezett menedzserek 73%-a arról panaszkodott, hogy a 

tudás továbbításának akadályát elsősorban a munkatársak közötti konkurálás jelenti. 

Ennek megakadályozására és a tudás továbbításának elősegítésére számos motivációs 

eszköz létezik, akár pozitív (jutalom, előrelépési lehetőség, üdülés, stb.) akár negatív, 

(jutalom elmaradása, figyelmeztetés) akár pénzügyi is. Egy ilyen rendszer a cégnél 

megtalálható vállalati kultúrához igazodik. 

A tudásmenedzsmentet alkalmazó vállalatok eredményeit felmérő Fraunhofer Intézet 

kutatása szerint a 144 megvizsgált német és európai vállalat közel 1/5-e ért el a 

folyamataiban javulást, nagyobb vevői megelégedettséget és könnyebben születtek 

döntések és prognózisok. 

A legfontosabb sikertényezők: 

- Vállalati kultúra (44%) 

- Információtechnológia (24%) 

- A munkavállalók motiválása, képzettsége (18%) 

- A felső vezetés támogatása (18%) 

- Nyomás (11%) 

- Képzések, továbbképzések (6%) 

Egyéb projekteredmények 

- Intranetes munkafolyamatok javulása 

- Hírcsoportok egy logisztikai vállalatnál 

- A folyamatmodell hatására különböző osztályok közötti információcsere 

javulása 

- Karbantartási tervek elkészítése tudástérkép alapján 

Ezek a példák jól mutatják, hogy milyen sikerek érhetőek el, és egyet tesznek 

nyilvánvalóvá: nem létezik általános recept, a TM-projekteket a környezetbe be kell 

vonni és ehhez szükséges egy működő hálózat, amely a struktúrából, munkavállalókból, 

versenyből, innovációból, költségekből és jól definiált célokból áll. 
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A Magyarországon 2000-ben készült KPMG96-felmérés eredményei alapján a 

tudásmenedzsmenthez köthető problémák közül kiemelkedett az, hogy a vállalatok nem 

ismerték annak előnyeit. Ez azt feltételezi, hogy a magyarországi cégek még nem 

rendelkeztek kellő ismeretekkel a tudásmenedzsmentről, mely segített volna megérteni 

a használatából fakadó előnyöket. A KPMG által végzett felmérések szerint97 (1998, 

2000, 2002-2003) a vállalatok és intézmények 80 %-a a tudást stratégiai eszköznek 

tekinti, de szinte ugyanennyi állítja, hogy üzleti lehetőségeket veszít el a birtokában 

lévő tudás nem megfelelő kiaknázása miatt. A tudásmenedzsment alkalmazása során a 

legfontosabb elvárás a különböző szervezeti egységek közötti szinergia megteremtése 

(83%), megelőzve ezzel olyan célokat, mint az ügyfeleknek nyújtott érték növelése 

(74%), a minőség javítása (70%), a költségek csökkentése (67 %), vagy az innováció 

gyorsítása. (63%). További jelentős problémaként merül fel, hogy a munkatársak nem 

találnak időt a tudás megosztására, és úgy vélik, hogy a tacit tudást nehéz megszerezni. 

Az utóbbiban magam is igazat adok nekik, de ez a probléma is megoldható, ha 

foglalkoznak a dolgozókkal, és tudásmegosztást bátorító légkört hoznak létre a 

szervezetben.  

8.sz.. táblázat: Tudásmenedzsment problémák Magyarországon 

A TM előnyök ismeretének hiánya 86% 

Nincs idő a tudás megosztására 78% 

A fejekben lévő tudást nehéz megszerezni 73% 

Újra feltalálják a spanyolviaszt 67% 

A munkatársak nem akarják megosztani tudásukat 61% 

A dolgozók nem használják a technológiát 53% 

Képzett munkatársak hiánya 50% 

Nincs megfelelő szponzor 50% 

Nehéz megtalálni a szükséges tudást 50% 

Információdömping 50% 

Eltérő technológia a szervezet különböző pontján 45% 

Technológia hiánya 44% 

A vezetőség nem elkötelezett 43% 

                                                 
96  Az 1987-ben KPMG név alatt egyesült korábbi cégek alapító tagjainak neveiből összeállított 
elnevezés.    Az alapítók vezetéknevei: Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler 
97  KPMG: Knowledge Management Research Report, London, 1998,  
  KPMG: Knowledge Management Research Report, London, 2000 
  KPMG: Knowledge Management Survey 2002/2003 Amsterdam 
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Nincs meg a megfelelő tudás 27% 

K+F-re kevés pénzt költenek 19% 

Forrás: KPMG felmérés 2000 

Egy 2003-ban készült ugyancsak KPMG felmérés, mely az Egyesült Királyság, 

Franciaország, Németország és Hollandia vállalatainak megkérdezésével készült, már 

más preferencia-sorrendet határoz meg a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos problémák 

között. Ez látható a 9.sz. táblázatban. 

A magyarországi eredményektől eltérően a vizsgált nyugat-európai szervezeteknél a 

tudásmenedzsment mindennapi használata nem lényegbevágó és hiányzik a 

tudásmegosztást támogató kultúra, melynek fontossága köztudott a tudásmenedzsment 

sikerességében. 

 

9. sz. táblázat: Tudásmenedzsment problémák Nyugat-Európában 

Nincs napi szintű jelentősége 82% 

A tudásmegosztást támogató kultúra hiánya 64% 

Nincs idő a tudás megosztására 55% 

Nincs integrálva az üzleti folyamatokba 45% 

Korelnöki szinten nem elkötelezettek a TM iránt 45% 

A komplexitás megértésének hiánya 41% 

A szakemberek túl elfoglaltak 41% 

A dolgozók elvesztik az elkötelezettségüket 33% 

Kevés TM szakértelem 32% 

A tudás hamar elavul 28% 

Információdömping 28% 

A TM rendszert ritkán használják 22% 

Megegyezésbeli nehézségek a TM hozzáálláshoz 22% 

A meglévő rendszerek nem támogatják a 

tudásmegosztást 

19% 

A dolgozók nem tudják használni a technológiát 14% 

A rendszer fenntartásának pénzügyi nehézségei 14% 

Forrás: KPMG felmérés 2003 

Mindkét kutatás a finanszírozást jelöli meg a legkevésbé jelentős problémának.  A 

magyar felmérés esetén ez azt jelenti, hogy K+F-re elegendő pénz áll rendelkezésre, a 

nyugat-európai szervezeteknél pedig nem jelent túl nagy problémát a 

tudásmenedzsment rendszerek fenntartása. A KPMG felmérést elvégző kutatók arra 
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jutottak, hogy a nyugat-európai vállalatok valamivel jobb eredményeket értek el, de 

még így is van teendőjük a jövőben. A magyar vállalatoknak pedig jobban meg kell 

ismerniük a tudásmenedzsmentben rejlő versenyelőnyöket, és be kell hozniuk a 

lemaradást. (Strommer, P., 2000) Adott vállalaton belül a kutatók jelentősen eltérő 

válaszokat kaptak a válaszadó pozíciója, valamint a szakterület szerint.  

 

A Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Tanszékén működő Stratégiai Menedzsment 

Kutatóműhely 2005/2006-ban a KPMG-BME Akadémiával együttműködve végzett 

kérdőíves felmérést és tett kísérletet a tudásmenedzsment (TM) gyakorlat fejlettségi 

szintjének meghatározására. A magyar gyakorlatot összességében az jellemezte, hogy a 

vállalatok már felismerték a tudás hatékony menedzselésének jelentőségét, rendelkeztek 

hasznosítható tudással, és ehhez szükséges infrastruktúrával.98 Ugyanakkor felhívja a 

figyelmet arra, hogy a válaszadók 78 %-a úgy véli, szervezete stratégiai eszköznek 

tekinti a tudást, de csak 34 % állítja azt, hogy rendelkezik tudásmenedzsment 

stratégiával. A válaszadók közel 1/3-ának nincs információja a szervezetnél működő 

TM-programról. 

 

Öt év alatt a tudásmenedzsmenttel szembeni elvárások alapvetően megváltoztak. 

10. sz. táblázat: A tudásmenedzsmenttel szembeni elvárások változása 

 Fő célok 

 1998 2003 

1.  Jobb döntéshozatal A különböző szervezeti egységek 
közötti szinergia 

2. Gyorsabb reakció a főbb 
problémákra 

Ügyfeleknek nyújtott értékek 
növelése 

3. A profit növelése A minőség javítása 

4. A termelékenység növelése A költségek csökkentése 

5. Új üzleti lehetőségek Az innováció felgyorsítása 

 Forrás: Tomka János: A megosztott tudás hatalom, 2009 

 

A megkérdezett magyar szervezetek több, mint 80 %-ának elvárása a szervezeti 

egységek közötti együttműködés javítása, - ez egyébként megegyezik a 2003-as európai 
                                                 
98  KPMG-BME Akadémia, Pannon Egyetem Szervezeti és Vezetési Tanszék: Tudásmenedzsment 

Magyarországon 2005/2006 Budapest 2006 

 



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

 

 94 

kutatás eredményével - de ezt az elvárást nehezen tudják mérhető célok formájába 

átalakítani. A leggyakoribb TM kezdeményezések között kompetenciaközpontok, 

szakmai közösségek, kiválósági központok létrehozása szerepel. Egyre több cég 

vezetése ismeri fel, hogy a fokozódó ügyfélelvárásoknak csak úgy tud megfelelni, hogy 

szorosan együttműködik a beszállítók és az ügyfelek munkatársaival. A szakmai 

közösségekre épülő megoldásokat jelenleg a legfontosabb TM- kezdeményezésekként 

tartják számon.  

 

A 2005-2006-os felmérésben kérdésként szerepelt, hogy a dolgozók kihez fordulnak 

először, ha egy problémát meg szeretnének oldani, és ehhez információra van 

szükségük. A válaszadók 58 %-a a munkatársához fordul, és csak 15 % keres megoldást 

szervezeti adatbázisban. (ez annál inkább furcsa, mert a válaszadók szerint a 

szervezetek 76 %-ánál van adatbázis-rendszer.) Speciális, egyedi vagy 

tudásmenedzsment munkakörben dolgozók fordulnak elsősorban az adatbázisokhoz. 

Mindez megerősíti, hogy a TM-technikák terjedése ellenére a személyes kapcsolatokon 

keresztül megvalósuló tudásmegosztásnak kiemelt szerepe van a szervezeten belüli 

együttműködésben. A felmérés megállapította, hogy a tudás hosszú távú menedzselése 

legfőbb feltételének a munkaerő motiválását és a TM munkafolyamatokba integrálását 

tekintik.  

 

4.9. A tudásmenedzsment gyakorlati sikere és a vállalati teamek közötti kapcsolat - 

a teamek és a tudásteremtő közösségek  

„A vállalat életében az egyetlen  lényeges 

      tanulási folyamat az, amelyben azok az  

      emberek tanulnak, akiknek van erejük a  

      cselekvéshez.”                    Arie de Geus 

 

Az elmúlt években néhány vállalat új szervezeti modellt valósított meg a funkcionális, 

vagy/ és a divizionális felépítés helyett. Ennek alapját a teamek képezik. A team, mint 

koordinációs eszköz eddig is fontos feladatot töltött be a vállalat életében, beépült a 

szervezetek alapstruktúrájába, de nem módosította az elsődleges munkamegosztást. 

(projektek, ad hoc bizottságok, termékmenedzseri rendszerek) Mára a teamek a 

szervezetek alapvető építőköveivé léptek elő. A team helyes értelmezése nem 
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egyszerűen csoport, hanem inkább csapat, ahol döntő szerepe van annak, hogy a team 

tagjai közös feladaton dolgoznak, szakértelmük, munkájuk úgy egészíti ki egymást, 

hogy azt valamennyien minél magasabb szinten végezzék el. Üzleti irányvonaluk, közös 

céljaik, közös számadási kötelezettségük összetartozó egységbe fűzi őket. A teamek 

egyik legfontosabb szerepe abban áll, hogy csökkenti a „nem rám tartozik” 

gondolkodást. A közös célok miatt a tagok könnyebben osztják meg egymással az 

információkat, melyek a hagyományos felépítésű vállalatoknál gyakran légüres térbe 

esnek. Mivel a teamekben hosszabb időtartamon keresztül dolgoznak együtt, kialakul 

közöttük egy közös identitás, bizalom, amely a tanulás alapjául szolgálhat. Azokban a 

szervezetekben, ahol elkezdték, vagy tervezik a TM alkalmazását, kiemelkedő 

jelentőséget tulajdonítanak a teameknek.99 

 

A hatékony team-munka építőkövei 

Az utóbbi időkben a leggyakoribb vállalati betegségek közé tartoznak az 

együttműködés problémái, vagy az együttműködés hiánya. Jellegük szerint például 

bizalmas információkat szivárogtatnak ki, nem osztják meg a munkához szükséges 

információt, egymás háta mögött tesznek megjegyzéseket. Ha az egyének képtelenek az 

együttműködésre, ez a vállalat számára komoly értékvesztést jelenthet. Együttműködve 

az emberek tapasztalatai, szakértelme összeadódhatnak, a munka időbeli és 

erőforrásbeli korlátai könnyebben leküzdhetők.  

Néhány ok, amikor előnyösebb csapatban dolgozni, mint egyénileg:  

� komplex, összetett feladat 

� a megoldást számtalan alternatíva és befolyásoló tényező nehezíti 

� nélkülözhetetlen a döntések közös támogatottsága és az együttműködés 

� a munka a képességek és szakértelem szélesebb tartományát igényli 

� nem áll rendelkezésre egy embernél a szükséges tudás, szakértelem 

� összehangolhatók a tagok céljai 

� nincsenek jelentős, az együttműködést akadályozó konfliktusok 

Bizonyos vélemények szerint a csoportmunka csupán egy újabb eszköz a vezetők 

kezében a hatékonyság növelésére. Akik már dolgoztak csapatban, arról számolnak be, 

hogy az egyéni fejlődésüket is segítette az együttműködés.  

                                                 
99Szabóné Fenyvesi Éva: (2007) Versengés és együttműködés a tudásmegosztás során (PhD értekezés Gödöllő) 

 



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

 

 96 

Adair szerint (1983) a csapat sikerességét meghatározza, hogy  

� milyen felkészültségű tagjai vannak, mennyire elégíti ki tagjainak igényeit? 

� milyen sikeres a csapattagok együttműködése? 

� elérik-e a tagok a csapat céljait? 

A team sikerességét alapvetően az általuk elvégzett feladat sikerén mérhetjük le, de 

látható, hogy az elemek hatással vannak egymásra. Az egyéni elégedettség nem csak a 

teljesítménytől függ, hanem meghatározza a csapaton belüli kapcsolatok minősége is.  

 

Mely tényezők segítik, hogy az egyén, a csapat és a feladat érintkezési pontjai minél 

nagyobb területet fedjenek le? 

Világos célkitűzések és egyeztetett célok 

Sok kezdeményezés azért bukik meg, mert a vezetés nem veszi a fáradságot, hogy 

közölje a változtatásokat mindenkivel. Különösen, ha a „terv” modulról modulra más, 

alapvető fontosságú, hogy minden érintett tisztában legyen a változásokkal. Minél 

gyorsabban történnek a változások, annál fontosabb, hogy mindenki tudjon róla. Nagy a 

kísértés, hogy az ember fejest ugorjon előre anélkül, hogy tájékoztatna másokat. 1998 

szeptemberében megjelent az USA Today-ben, hogy az új tanulmányok szerint a 

kommunikációs problémák aláássák a termelékenységet, és csökkentik a munkavállalók 

versenyképességét. A melléfogások rontják a közhangulatot, különösen a széles körű 

változások idején. 

A „tudatos munkavégzés elősegítéséhez a főnöknek hozzáférhetővé kell tennie mindazt 

az információt, amire az embereknek szükségük van, és emellett az egész 

munkafolyamatot behatóan ismerniük kell: a vállalat céljait, és sikereit, az általános 

piaci feltételeket, a konkurens vállalatok tevékenységét, hogy mindig a lehető 

legnagyobb rálátással rendelkezzenek.” 100 

A szerepek egyensúlya 

Hasznos az emberismeret, az átgondolt csapatépítés. A tagok ideális esetben szakmailag 

és pszichikailag is kiegészítik egymást. Amellett, hogy fontos: a team tudása széleskörű 

legyen, oda kell figyelni az emberi tulajdonságokra, az emberek habitusára is. A munka 

során a gondolatok mellett az érzések is terítékre kerülnek. Fontos, hogy a tagok el 

tudják fogadni a különbözőségeket, és ez ne legyen konfliktusok forrása.  

Megfelelő vezetői magatartás 

                                                 
100 Az idézet  dr. Nathaniel Branden Önbizalom a gyakorlatban c. könyvéből származik.  
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A közös munkát alapvetően befolyásolja, hogy ki irányít, és a többiek mennyire 

fogadják el őt. Az irányításban az „egyszemélyi felelős vezetőt” egyre inkább 

menedzseri teamek váltják fel. A menedzser itt nem tekintélyt jelöl, hanem valakit, 

akinek felelősségteljes beosztása van. Bob Pittman, az America Online elnöke: „Nem 

hiszek a régi katonai mintára vett tábornokokban. Nem hiszem, hogy egy nagy cégnél 

van a vezető, és sok kisegítő. Igazából munkacsoportnak kell lennie. Mindenkinek 

legyen hatalma. Egy nagy céget csak úgy lehet vezetni, ha a főnök átad belőle 

másoknak is.” Ha fáradtak vagyunk, ha nem, ha belátjuk, ha nem, mindannyiunknak 

szüksége van mások támogatására és segítségére.  

A döntéshozatal sokirányú és nagymennyiségű információ feldolgozását igényli, 

amelynek egyedüli vállalása még megfelelően felkészült vezető esetén is nagy 

kockázatot jelent. A menedzseri team megfelelő szakmai összetétel esetén lehetőséget 

teremt a hatékony irányításra, a képzett munkavállalói körnek biztosítja a döntésben 

történő rész-vállalás lehetőségét, lehetővé teszi, hogy a tagok elköteleződjenek a közös 

döntések mellett.  

Támogató magatartás és bizalom 

Ha a tagok elszigetelik az információikat másoktól, annak érdekében, hogy saját 

előmenetelüket segítsék, biztosan nem tudják kellően ötvözni szakértelmüket annak 

érdekében, hogy az adott feladatot a legmagasabb szinten végezzék el, még az egyéni  

hatékonyság romlása is bekövetkezhet. Az elvesztett bizalmat nem lehet újraépíteni, 

bizalmi válságban szenvedő felek pedig esetleg szóba sem állnak egymással.  

Számos vezető esik a vezetői szerep túldimenzionálásának áldozatául, bár tudatában van 

annak, hogy ez hátrányosan befolyásolhatja a teljesítményt. A bizalom hiánya fontos 

szerepet játszik ebben a törekvésben. Sokan rájöttek, hogy a bizalom logikája visszafelé 

működik: minél több teret engedünk az alkalmazottainknak, annál valószínűbb, hogy 

osztják és támogatják az elképzeléseinket. Bizalom alatt nem a naiv, garanciák nélküli, 

hanem a tudatos, garanciákra épülő bizalmat értjük, ami fokozatosan, hosszabb idő alatt 

épül ki, és kialakulására egy közös célokért dolgozó team tökéletes terep lehet.  

Ösztönzés  

A szervezet gyakran a versengést jutalmazza, az egyéni teljesítményeket értékeli. Ha a 

tagokat egyénileg jutalmazzuk, szinte biztosan alapot teremtünk a különféle 

ellentéteknek, konfliktusoknak. Lehetséges, hogy csapatba kerülve az egyén 

megnyugszik, hogy csökken a felelőssége, de a csapat soha nem szolgálhat 

menedékként, ha a kitűzött célt nem érték el. A teamet létrehozhatja megbízott vezető, 
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de alulról történő csapatépítésre (Marine Corps) is láttunk példákat. Nagyon fontos, 

hogy mindent és mindenkit egy nagyobb egység részévé kell tenni. A valahová tartozás 

érzését névjegyekkel, névtáblával, egyenruhával, egyéb eszközökkel hosszabb távon is 

táplálni kell. Egy jól teljesítő csapat jutalmazására megfelelő eszköz lehet egy, a cég 

finanszírozta közös út, ahol együtt élvezhetik munkájuk sikerét.  

 

A mélyinterjúval érintett vállalatok köréből például a Szintézis Zrt.-nél nagyon gyakori a team-ekben történő 

munkavégzés. A 15 programozó és 15 szervező közül a feladatok jellege szerint választanak team-vezetőt, és 3-4 

team-tagot. A munkavégzésnek ez a formája a tanulásra is kiváló lehetőséget teremt, és arra is, hogy a változó 

feladatok fényében más-más értékeket mutathasson fel egy-egy munkatárs. A csoportos munkavégzést az érdekeltségi 

rendszer erősen támogatja: a kiemelten figyelt mutatók a nyereség, és az árbevétel alakulása. A teljesítményeket 

negyedévente értékelik, csoportszintig lebontják. A célok ismeretében a munkatársak előre ki tudják számítani a várható 

keresetüket, ami igen erős ösztönző erővel bír.  

 

Nyíltság és szembenézés 

Őszinte kifejezés, a munkával kapcsolatos vélemény azonos szervezeten belül és kívül.  

Hibákkal való szembenézés, feldolgozás annak érdekében, hogy a változtatáshoz 

szükséges tanulságokat leszűrjék belőle. Az értékelés nem személyre, hanem a személy 

által végzett tevékenységre vonatkozik. A személyiséget csak akkor vesszük 

figyelembe, ha akadályozza a jó kivitelezést.  

 

Együttműködés és konfliktuskezelés 

A konfliktust a tagok a munka normális aspektusának tartják. A team-tagok bátran 

vállalják a véleménykülönbségekből fakadó konfliktusokat, a viták a minél jobb döntés 

előmozdítását szolgálják. A konfliktus akkor tekinthető megoldottnak, ha kölcsönös 

elégedettséget vált ki a tagokból.  

Rendszeres ellenőrzés 

A csapatnak rendszeres tájékoztatást kell adnia arról, hogy éppen hol tart. A legjobb 

eredmény eléréséhez meg kell tervezni az aktuális feladatokat, és elvégzésük után 

visszatekintve el kell végezni az értékelő elemzést, amelynek a teljesítésre kell 

koncentrálnia.  

Egyéni fejlődés 

A tagokat arra bátorítják, hogy egyéni képességeiket a csoport érdekében 

továbbfejlesszék. Ha az emberek nem fejlődnek egy csapatban, ez biztos jele a nem 

kellően hatékony csapatmunkának.  
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Egészséges csoportközi kapcsolatok 

A nyíltság és őszinteség segíti, hogy az emberek elmondják véleményüket. Ha ezt nem 

tudják, vagy merik megtenni, előtérbe kerülnek a „folyosói pletykák”, privát 

beszélgetések, ami demoralizálhatja a tagokat. Ha erős a csoportkohézió, a tagok 

bizalommal vannak egymás iránt, segítik az egyéni ötletek felszínre kerülését. 

Jó kommunikáció 

A tagok közötti nyílt, kétirányú kommunikáció biztosítja a gondolatok és érzések 

cseréjét. A döntéshozatal leghatékonyabb módja a konszenzus, amely lehetővé teszi az 

energiák egyenlő felhasználását, a szinergikus hatások érvényesülését.  

 

Csapat IQ-EQ 

A csapat értelmi és érzelmi intelligenciája nem egyszerűen a tagok intelligenciáinak 

összessége, az egyéni intelligenciák bonyolult egymásra hatásának eredményeként 

alakul. 

A team tagjainak tudása nem tud hatékonyan ötvöződni harmonikus légkör nélkül, ez 

már az érzelmi intelligencia (EQ) része.  

Salovey101 szerint az érzelmi intelligencia területei: 

� önismeret, öntudat (minél biztosabbak vagyunk érzéseinkben, annál biztosabban 

irányíthatjuk életünket).  

� önkontroll, önfegyelem 
� Önmotiválás (ezáltal leszünk hatékonyabbak, és juthatunk a flow102-állapotába) 

� Empátia (mások érzelmeinek felismerése)  

� szociális készségek (kapcsolatkezelés, hatni tudás mások érzéseire)  

Kettős alapú szervezetek: teamek és tudásteremtő közösségek 

A tudásteremtő közösségek103 olyan csoportok, amelyek megosztják ismereteiket, együtt 

tanulnak, és közös alkalmazásokat hoznak létre. A tudásteremtő közösségek 

megragadják az ismeret-megosztási lehetőségeket, amint azok megjelennek. Ennek az 

lesz az eredménye, hogy a közösségben idővel változnak a legfontosabbnak tartott 

témakörök. Új személyek csatlakozhatnak a közösséghez, ami új irányvonalat 

határozhat meg.  

                                                 
101Goleman, D. : [1997], Érzelmi intelligencia  
102 Flow-állapot: csúcsteljesítmény- élménytára, amikor szinte minden erőfeszítés nélkül jön létre a 
kiváló  teljesítmény. Az elnevezés Csíkszentmihályi Mihálytól, a Chicago-i Egyetem pszichológusától 
 származik.  
103 Wenger, E.: [1988] Communities of Practice, Boston, Cambridge Iniversity Press  
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A kettős alapú szervezetekben a tudásteremtő közösségek kompenzálják a kereszt-

funkcionális teamek elkülönülését. A közösség koordinátorai ismerik, hogy ki milyen 

problémán dolgozik, és hogy kik, milyen területen, témakörben szakemberek. Így 

gyorsan létrehozhatják a kapcsolatot a teamekben dolgozó személyek és a kérdéses 

szakterületen dolgozó munkatársak között. A tudásteremtő közösségek természetes 

módon jelennek meg, az emberek azon természetes vágyából táplálkoznak, hogy 

megosszák másokkal az ötleteiket, segítséget nyújtsanak. Célzatosságra szükség van, a 

szervezet vezetőinek elő kell segíteniük, hogy megtalálják a központi témaköröket, le 

tudják küzdeni a kezdeti szerveződés nehézségeit. A teamek esetében is hangsúlyozott 

bizalom fontossága a tudásteremtő közösségekre hatványozottan igaz.  

 

12. sz. táblázat A teamek és a tudásteremtő közösségek összehasonlítása 

Teamek Tudásteremtő közösségek 
 

Szorosan összefüggő egységek, amelyeket Laza csoportok halmaza, amit a tanulás  

a közös feladat tart össze   és az ismeretek megosztása tart össze 
 

Az általuk előállított eredményben  Felfedezett értékek, amelyekhez a  

hozzák létre az értéket   közösség bármely tagja hozzájuthat 
 

A team-határok élesen elhatárolhatók A határok átjárhatóak, rugalmasak 
 

Irányítás: célokon és munkaterveken  Irányítás: kapcsolatok létrehozásával 

keresztül     saját irányításúak és szervezésűek 
 

Alapvető kapocs: az elkötelezettség  Alapvető kapocs: az identitás 
 

Közös számadási kötelezettség  Kölcsönös hozzájárulások 

Alapja: világos megállapodás  Alapja: bizalom 

Team-vezető     Központi csoport (a célhoz nagymértékben                                                                                                
                                                      hozzájáruló személyek) /Koordinátor 

 

Richard McDermott104 10 tényezőt emel ki, amelyek alapvetőek a tudásteremtő 

közösségek felépítésében:  

Menedzsment kihívás 

                                                 
104  McDermott, R: [2000] Knowing in Community: Critical Succes Factors in Building 
Communities of Practice, IHRIM Journal, március 
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- az üzleti tevékenység és a közösség tagjai számára fontos témakörre való 

koncentrálás (jelentős pénzügyi vagy versenyhatás) 

- nagy tekintélynek örvendő közösségi tag megkeresése a közösség 

koordinálásához (régóta a szakmában dolgozó emberek, kiemelten fontos 

szociális készségeik magas színvonala, hiszen elsődleges feladatuk az emberek 

közötti kapcsolat létrehozása)  

- gondoskodás arról, hogy az embereknek legyen idejük, és ösztönözve legyenek   

- a szervezet alapértékeire való építés  

Közösségi  kihívás 

- be kell vonni a kulcsfontosságú gondolatokat felvető vezetőket 

- személyes kapcsolatokat kell kiépíteni a közösség tagjai között  

- ki kell fejleszteni egy aktív, szenvedélyes központi csoportot (Az emberek 

sokszor nem azért járulnak hozzá a közösségi munkához, mert úgy gondolják, 

hogy ez jó. Fontosabbnak tekintik, ha erre olyan valaki kéri fel őket, akit jól 

ismernek, tisztelnek.) 

- létre kell hozni fórumokat együttgondolkodáshoz, valamint rendszereket 

információk megosztására  

Technikai kihívás 

- könnyűvé kell tenni a közösség ismeretéhez és eljárásaihoz való hozzájárulást és 

az ezekhez való hozzáférést (minél speciálisabb tevékenység szükséges a 

kapcsolatfelvételhez, annál nagyobb az ellenállás, hogy alkalmazzák) 

 

Személyes kihívás 

- valódi párbeszédet kell létrehozni a legfontosabb kérdések tárgyalásához. 

(a valóban interaktív megbeszélések érdekében a tagok között megfelelő 

bizalomnak kell lennie) 

Ahhoz, hogy a tudásközösségek jól működhessenek a vállalatok életében, az érzelmi 

intelligencia alapképességeinek jelentősége szakadatlanul nőni fog. Szükség lesz rá a 

csapatmunkában, az együttműködésben és közös tanulásban, hogy hatékonyabbá váljon 

a szervezeti munka. 
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5. Tudástársadalom 

A tudásgazdaságban, ahol az egyetlen biztos dolog az állandó változás, a hosszú és 

tartós versenyképesség egyetlen biztos forrása a tudás gyarapítása lehet.  

 

10. sz. ábra: A tudásmunkások százalékos arányának változása az Amerikai Egyesült 

Államokban 

 

Forrás: www.blogs.msdn.com 

 

A 10. sz. ábrán látható, hogy a tudásmunkások aránya folyamatosan növekszik, mely 

arra utal, hogy Amerika tudástársadalommá fejlődik, ugyanezt teszi természetesen 

Európa is, mert a tudás a tudástársadalomban a versenyképesség forrása, és minden 

bizonnyal Európa versenyképes akar lenni, sőt meg is szeretné előzni Amerikát.  

De 2000. óta a gazdasági növekedés lelassult és a munkaerő-piaci folyamatok 

lendületes javulásának trendje is megtört. 2003. márciusában ezért a Brüsszeli Európai 

Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy egy speciális munkacsoportot hozzon létre 

annak megvizsgálására, vajon mennyire megalapozottak azok az aggályok, miszerint a 

tagállamok (a régiek, de főleg az újonnan csatlakozók) nem képesek eredményesen 

megbirkózni az előttük álló kihívásokkal. A Tanács kezdeményezésére felállított 

Foglalkoztatási Munkacsoport (Employment Taskforce) vezetésével Wim Kok volt 
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holland miniszterelnököt bízták meg. A  jelentés szerint105 négy fő csoportba sorolhatók 

azok a problémák, amelyek megoldása évtizedekre szóló feladatot jelent a kibővített 

Európai Uniónak.  

Ezek:  

a) a demográfiai időbomba, 

b) az a tény, hogy a foglalkoztatottság és a termelékenység nem segíti eléggé a 
gazdasági növekedést, 

c) a globalizáció és innováció, amihez hozzájönnek még 

d)  a bővítés kockázatai. 

Napjainkban a posztindusztriális forradalmak újabb szakaszát éljük, melynek jellemzője 

az áttérés a hagyományosból a tudás alapú gazdaságba. Az anyag a „globalizáció és 

innováció” pontban az alábbiak szerint fogalmaz: 

� A „régi iparágakban” a siker a holt tőkebefektetéseken múlt, ill. múlik, a tudás alapú 

társadalomban viszont a humán tőke és a K+F beruházások növelésén. 

� Az utóbbi nemcsak a termelékenység javításának záloga Európában, hanem a 

munkahelyteremtésnek is a legfőbb forrása. 

� A differenciálódás új dimenzióban jelenik meg a társadalomban, alapja a 

tudásgazdagság és –szegénység lesz a munkaerő-piaci csoportok és régiók között. 

� Többet és hatékonyabban beruházni a humán tőkébe és az élethosszig tartó 
tanulásba 

 

A jelentés szerint ambiciózus intézkedéseket kívánatos hozni az emberi tőke, a kutatás-

fejlesztés, a vállalkozói attitűd és szkillek kibontakoztatására, az oktatás valamennyi 

szintjén. Meg kell osztani a költségeket és a felelősséget az állam, a vállalatok és az 

egyének között. Ösztönözni kell a vállalaton belüli emberi erőforrás-fejlesztést. 

Csökkenteni kell az iskolai lemorzsolódást és bővíteni a képzési kínálatot, az 

élethosszig tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosításával. Figyelemmel kell lenni a 

munkaerőpiac jelenlegi és jövőbeni szükségleteire. Innovatív oktatási és szakképzési 

módszereket kell alkalmazni (pl. a távoktatás), továbbá fejleszteni kell az új információs 

és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó szkilleket.  

A tudás-társadalom tervezett beruházásainak ezirányú hatását éves átlagban 

háromnegyed százalékra becsülik. Azaz: tíz év alatt 7-8%-os GDP-növekedésről kellene 

lemondani, ha a  Lisszaboni Stratégia (LiS) megvalósítása elmaradna. 

                                                 
105 Jobs, jobs, jobs…..2003 
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1133..  sszz..  ttáábblláázzaatt::   „„ TTuuddááss--EEuurr óóppaa””   jj eell lleemmzzőőii   

⇒ A kutatás és fejlesztés területén is lemaradással küzd az Európai Unió az USA-hoz 

képest: míg a K+F kiadások az EU GDP-jének 1,9%-át teszik ki, Amerikában ez 

2,6%. (EU cél: 3% elérése.) Emiatt a műszaki fejlődés hozzájárulása a gazdasági 

növekedéshez az Európai Unióban csak 60-65% közötti, szemben az amerikai 70%-

kal.  

⇒ Tágabb értelemben - nemcsak a K+F, hanem - a tudáshoz kapcsolódó területekre az 

USA a GDP 6%-át fekteti be; az EU csak 3,6%-ot. 

⇒ Az oktatási és képzési ráfordítások szintén nem elegendők. Az oktatásra jutó 

közkiadások (4,9%) ugyan elérik az USA szintjét (4,8%) és meghaladják Japánét 

(3,6%) is, de a magánberuházások aránya jóval szerényebb. A magánszektor 

háromszor nagyobb arányban járul hozzá Japánban és ötszörösen az USA-ban az 

oktatáshoz, mint az Európai Unióban.  

⇒ Az Amerikai Egyesült Államokban a munkavállalási korú népesség 39%-a 

rendelkezik felsőfokú végzettséggel; az EU-ban csak 20%. 

⇒ Ha a jelenlegi trend fennmarad, Európát jelentős hiány fogja sújtani magasan 

kvalifikált kutatókból. Míg az EU-ban a kutatók száma a munkaerő-állomány ezer 

főjére vetítve 5,4%-ról 5,7%-ra nőtt 1999-2001 között, az USA-ban ez eléri a 8,1 és 

Japánban a 9,1 főt. 

⇒ Bíztató: a 25-64 éves felnőttek között az érettségizettek aránya 55,4%-ról 64,6%-ra 

nőtt 1995-2002 között. A 20-24 évesek kategóriájában ez a mutató már sokkal 

magasabb az új tagállamokban, mint a régiekben (86% ill. 73%). 

 

De a tudástársadalom létrehozása, fejlődésének biztosítása nagyon tőkeigényes 

folyamat. Elég, ha megemlítjük a felsőfokú szakképzést, a dolgozók továbbképzését 

vagy az egyre emelkedő nyugdíjkorhatár miatt az emberek átképzését, mely nagyon sok 

pénz emészt fel, de ha nem lesznek versenyképes tudással rendelkező emberek, akkor 

nem lehet tovább építeni a tudástársadalmat. Ebben a társadalomban szükség van az 

élethosszig tartó tanulásra és már nem csak a jó papnak kell holtig tanulnia, hanem 

mindenkinek. Állandóan szükség van új ismeretek elsajátítására, melyet a gyorsan 

változó, fejlődő technika is követel tőlünk. A tudásba történő befektetés egyik 

fokmérője a kutatási és fejlesztési (K+F) ráfordítások összege lehet.  
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11. sz. ábra: K+F ráfordítások a GDP %-ában 2006-ban 

Forrás: Eurostat 

 

A 7.sz. ábra azt mutatja, hogy az Európai Unió tagállamai, az Amerikai Egyesült 

Államok, Japán, Svájc és Izland a bruttó hazai össztermékük (GPD) hány százalékát 

fordítják kutatásra és fejlesztésre. Megtalálható az ábrán az uniós átlag is. Az országok 

mezőnyéből kiemelkedik Svédország, mivel GDP-jének 3,73%-át fordítja erre a célra. 

Az Európai Unióban a kutatásra fordított pénzek a GDP 1,9%-át teszik ki az Egyesült 

Államok 2,6%-ával, és Japán 3,2%-ával összehasonlítva. A tudásmunkások aránya is a 

Skandináv államokban, azon belül is Svédországban a legmagasabb.  

 

5.1. A tudástársadalom vállalatai ─ tudásalapú vállalatok 

 

A tudáskorszak követelményei olyan vállalatok létrejöttét eredményezték, melyeket 

tudásalapú vagy tudás-intenzív vállalatoknak nevezhetünk. Az ilyen vállalatok 

tevékenységében folyamatosan megjelenik a tudás iránti igény, és a kézzel meg nem 

fogható tőke válik dominánssá, valamint az emberi tőkével való gazdálkodást 

ténylegesen stratégiai kérdésként kezelik. Napjaink fejlett gazdaságaiban a jelentős 

tudást igénylő szektorok válnak meghatározóvá és növekszik a tudás-intenzív vállalatok 

száma. A tudásalapú vállalatok kevés megfogható vagyonnal rendelkeznek, viszont 

immateriális javakból annál többel és ezek sokkal értékesebbek is. A tudásvállalatok 

vagyonát jelentős mértékben kitevő tudástőke nem különbözik más vállalatok 
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tudásvagyonától, csak a hagyományos vállalatnál aránya kevesebb, mint a materiális 

vagyoné.  

A tudástőke három részből tevődik össze: 

� Piaci kapcsolatok tőkéje 

� Szervezeti tőke (strukturális) 

� Emberi tőke (humántőke) 

12.sz.ábra: Tudástőke kategóriák 

 

Forrás: Dr. Szelecky Zsolt: Knowledge Associates International Limited 

A piaci kapcsolatok tőkéjét a vállalat tagjai hozzák létre, mely egy idő után 

személyektől függetlenné válik. Ezért tekinthetjük a szervezet sajátjának. Fontosabb 

elemei: 

� A cég vagy intézmény hírneve (vezetőinek, alapítóinak, munkatársainak, 

termékeinek, szolgáltatásainak köszönhetően) 

� A cég vevőkapcsolatai, ügyfélköre, akire tevékenységét, jövőbeli terveit építi 

� A vevők, ügyfelek lojalitása 

� Intézményi kapcsolatok más szervezetekkel, szövetségesekkel, szállítókkal, 

szakmai szervezetekkel, stb. 

� Elosztási, értékesítési csatornákhoz való hozzáférés (Gyökér, I., 2005) 
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A szervezeti tőke nem személyhez kötött elemek összessége, melyek az alkalmazottak 

távozása után is megmaradnak és a szervezet korábbi működésének eredményeként 

jöttek létre. A szervezeti tőke két fontos részből tevődik össze: 

� A szervezet immateriális javai, melyek lehetnek a kutatás, fejlesztés eredményei, 

sajátfejlesztésű eszközeinek értéke, az értékes, bevezetett márkanév. 

� Infrastrukturális eszközök, pl. a vezetés filozófiája, a szervezet kultúrája, 

információs, kommunikációs rendszere, befektetői, pénzintézeti és egyéb 

hálózatai. (Gyökér, I., 2005) 

Az emberi tőke (Humán tőke) Leonardo Herrero szerint a dolgozók ismereteiből, 

készségeiből, tudásából tevődik össze. A munkatársak távozása esetén az emberi 

tudástőke egyszerűen elvész a vállalat számára. Egy magasan kvalifikált munkás 

távozása humántőke-veszteséget jelent, mely napjainkban nem kerül be a vállalatok 

könyvelésébe.106  

A humántőke legfontosabb elemei: 

� Az alkalmazottak munkával kapcsolatos tudása, tapasztalata 

� Az alkalmazottak képzettségi szintje, amely a jelenlegi teljesítőképességet és 

jövőbeli tanulóképességet befolyásolja 

� Az embereknek szervezettel kapcsolatos tapasztalata, tudása 

� Az egyéni kompetenciák, amely a szervezeti kompetenciák alapja 

� Az alkalmazottak és menedzserek innovációs képessége és hajlandósága 

� Az emberek munkamorálja és munkával kapcsolatos beállítódása (Gyökér, I., 

2005) 

Boutellier és szerzőtársai a vállalati tudásvagyont egy piramis segítségével mutatják be, 

melyet az 13. sz. ábra szemléltet.  

13. sz. ábra: A versenyképes vállalat tudáspiramisa 

                                                 
106  Lakatos Gyula: Az emberi tőke: az önismeret gazdaságtana (2005), Balassi Kiadó, Budapest 
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Forrás: Lengyel, B., 2005 

• A szocializált tudás a vállalati kultúra, a szervezetben megtalálható értékek, 

standardok gyűjteménye. A szerzők példaként említik a csapathangulatot és a 

fogyasztói-teljesítmény orientáltságot. A szocializált tudás hallgatólagos 

tudástartamnak minősül. 

• A tapasztalati tudás a szocializált tudáshoz hasonlóan hallgatólagos, mely a 

szervezeten belüli folyamatokból, szakértők készségeiből, képességeiből, szervezeti 

rutinokból, informális koordinációból áll. 

• A dokumentált tudás már explicit. Ide tartozik minden olyan tudáselem, melyhez a 

szervezeten belül könnyű hozzáférni: projekt leírások, kézikönyvek, vizsgálatok, 

fogyasztói elvárások listája. 

• A termékben megtestesülő tudás megteremtése a vállalati tevékenység célja. 

Tartalmazza azokat a technológiákat, termékeket, szolgáltatáscsomagokat, 

amelyeket már teljes mértékben tőkésíteni lehet.107  

Tudásmenedzsment-felfogás szerint a vállalatoknak arra kell törekedniük, hogy az 

alsóbb szintek tudáselemeiből minél hatékonyabban explicit tudáselemeket hozzanak 

                                                 
107  Lengyel Balázs: [2005] Triple Helix kapcsolatok a tudásmenedzsment szemszögéből SZTE 
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létre, amelyeket azután tőkésíteni tudnak. Természetesen az explicit tudáselemek 

maradéktalanul a vállalat hallgatólagos tudáselemeire épülnek. A hosszú távú 

versenyképesség érdekében az egyes tudásszinteket folyamatosan alakítani kell. A tacit 

tudáselemek nehezebben és lassabban alakíthatók nem úgy, mint az explicit elemek, 

melyeket könnyebb újrateremteni is.  Egy tudás-intenzív vállalat versenyképessége 

elsősorban hallgatólagos tudáselemeitől függ. (Lengyel, B., 2005) 

 

5.1.1. A tudásszervezet hatalmi játékosai   

A szakértők szakmájuk kiemelkedő egyéniségei, magas intelligenciájú és kreatív 

emberek. Legyenek akár fizikai munkát végzők, vagy szellemi foglalkoztatottak, 

szeretik a komplex problémákat, élvezik, ha megbirkózhatnak egy kényes kérdéssel. 

Viszont nem kedvelik, ha egy feladatot vagy egy kérdést ugyanúgy kell megoldani, 

ahogy azt korábban tették. Ennek következménye, hogy általában asszisztensekkel 

veszik magukat körül, illetve a fizikai munkát végző szakemberek pedig a 

rutinfeladatokat alacsonyabb beosztású munkatársaikkal végeztetik el. Ez azonban 

konfliktus forrása lehet, mivel a szakemberek nem nagyon értenek az emberek 

irányításához, illetve szervezéséhez. Így a feladat-átruházás kis mértékű hasznát 

felemésztik az irányítással összefüggő konfliktusok. A szakértők általában nem tartják 

nagyra a hatalomorientált embereket, hanem csodálattal figyelik a náluk okosabb 

szakértőket. E tulajdonságok nem feltétlenül igazak mindenkire, de a vezetőknek 

tisztában kell lenniük e jellemvonásokkal, hogy megfelelően tudják őket irányítani. 

(Sveiby, K., 2001) 

 

14. sz. táblázat: A tudásszervezet négy személyzeti kategóriája 

 

 

 

 

 

Forrás: Sveiby, K., 2001 

 

A 15. sz. táblázat mintegy összefoglalóan mutatja, hogy a szakértők alacsony szervezeti 

kompetenciával bírnak, míg a szakértői kompetenciájuk magas. 

 Szervezeti kompetencia 

A szakember/szakértő A vezér Szakértői 

kompetencia A támogató személyzet A menedzser 
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A szakértőkkel ellentétben a menedzser magas szervezeti kompetenciával bír, de a 

szakértői kompetenciája alacsony. A menedzser tulajdonképpen ellentéte a 

szakembernek. Szerepüket a vezető jelöli ki, mely bizonyos paraméterek szerint 

korlátozott. Feladatuk, hogy a szervezetet adott hatásköri keretben, meghatározott 

erőforrásokkal egy adott cél felé vezessék.  Szervezeti kompetenciájukból adódóan 

élvezik, hogy különböző embertípusokkal dolgozhatnak együtt, szeretnek másokat 

irányíthatni. Arra használják kompetenciájukat, hogy mások munkáját felügyeljék. 

(Sveiby, K., 2001) 

 

A támogató személyzet szerepe, hogy a szakemberek és a menedzserek munkáját 

segítése. Alacsony szakértői és szervezeti kompetenciával bírnak. Nincs olyan egyéni 

képességük, mely a tudásszervezetben kiemelt helyet biztosítana számukra. 

Mindamellett a megfelelően motivált és képzett személyzet kulcsfontosságú egy 

szervezet működéséhez. Tájékoztatottság szempontjából a legrosszabbul tájékoztatott 

csoportja a szervezetnek. (Sveiby, K., 2001) 

 

A vezér magas szakértői és szervezeti kompetenciával rendelkezik, korábbi szakértő. 

Általában ugyanabban a szakmában tevékenykedik, mint a szakértők, de nem kell 

kiemelkedő eredményeket felmutatnia. Képes az embereket összefogni a vállalati vízió 

megvalósítása érdekében. Valódi vágy ösztönzi a vezetésre, és a jó vezető arra 

törekszik, hogy munkája az általa irányított emberek javára legyen. A tudásszervezetek 

vezetése a kreatív szakemberek kezelésének a művészete. A szakmájához nem értő 

vezető ki van szolgáltatva a kulcsembereknek, mivel nem hagyják magukat rávenni 

olyan dolgokra, amit nem szeretnének. A vezetőnek egyrészt meg kell határoznia, hogy 

merre haladjon a vállalat és meg kell győznie másokat arról, hogy a meghatározott utat 

kövessék. (Sveiby, K., 2001) 

A tudásalapú szervezetekben a háttérben hatalmi harc folyik a szakértők és a 

menedzserek között, mivel mindkettő magát látja legszívesebben a tudásorientált 

szervezet vezetőjének. A szakértők szeretnének vezetői pozícióba kerülni úgy, hogy 

szakmájukban is kiemelkedők maradjanak. A menedzser pedig úgy gondolja, hogy ő az, 

aki ért a menedzsmenthez, ezért neki kell vezetői pozícióba kerülnie.  A két tábor 

közötti szakadékot mélyíti továbbképzési rendszereik különbözősége, a szervezetben 

betöltött eltérő felelősség. De problémát jelent az eltérő javadalmazási rendszer is, 

mivel mindkét tábor azt gondolja, hogy a másik túl van fizetve, míg ők túl keveset 



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

 

 111 

kapnak munkájukért cserébe. A harc megoldását Sveiby abban látja, hogy a 

tudásintenzív szervezetek vezetését, menedzselését két emberre kell bízni, mégpedig 

egy szakmai és egy üzleti vezetőre. Megítélésem szerint ez a kettős irányítás a 

gyakorlatban nem működik, mert fennmarad a kérdés, hogy a szervezet többi tagja kit 

fogad el vezetőnek. Tomka véleménye az, hogy olyan szakmabelit, aki kitűnő emberi 

kvalitásokkal és menedzseri képességekkel is rendelkezik. Aki nem rendelkezik ezen 

tulajdonságokkal, attól a szervezet tagjai könnyen elpártolnak, mivel csődbe viheti a 

szervezetet és ez senki érdekeit nem szolgálja. (Tomka, J., 2009) 

 

6. Tudásmenedzsment a vállalatoknál 

6.1 Tudásmenedzsment a világ legnagyobb vállalatainál 

A Fortune Magazin által közétett Global 500 lista tartalmazza a világ 500 legnagyobb 

vállalatát, melynek első 15 helyezettje fontosnak tartja a tudásmenedzsmentet és 

használja is.  

A Wal-Mart  a világ legnagyobb vállalata rengeteg információt dolgoz fel 

fogyasztóinak vásárlási viselkedéséről vagy fizetési szokásairól. Fontosnak tartják a 

tudás megosztását a más országokban található központok között. A Shell az 1990-es 

évek végén kezdeményezte a tudásmenedzsment bevezetését, TM-filozófiája azt 

mondja ki, hogy a dolgozók akkor és úgy oszthatják meg a tudásukat, ahogy az nekik a 

legtermészetesebb.108  A British Petroleumnál (BP) a vezérigazgató John Browne úgy 

fogalmazott, hogy akik közvetlenül nem felelősek a profitszerzésben, azok részt 

vesznek a tudás létrehozásában és megosztásában, amit mások fel tudnak használni a 

profit eléréséhez.  A Toyota (Japán) igazgatója, Rory Chase úgy fogalmazott, hogy a 

Toyotának nincs önálló TM filozófiája vagy stratégiája, a tudás megosztása és 

menedzselése a mindennapi élet részét képezi a vállalatnál. Ez annyira sikeresnek 

bizonyult, hogy még a General Motors és a DaimlerChrysler is elismerően nyilatkozott 

róla, megemlítve, hogy az ő tudásmenedzsment rendszerüket is a Toyota rendszere 

inspirálta. A TM-nek köszönhetően az innovatív ötletek nem vesznek el, hanem 

felhasználják őket a gyártás területén.109 A Chevron olajipari vállalatnál bevezették a 

                                                 
108   Jacquie Bran: Five minutes with… Shell (2003), Volume 6 Issue 5 Inside Knowledge 
109  http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/IT%20and%20Systems/ITSY048.htm 
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szervezeti tanulási rendszert (OLS)110, mely fejleszti a fúrási módszereket a megszerzett 

tapasztalatok világszintű megosztásával, így sikerült a fúrási munkálatok költségeit 

20%-kal, a munkavégzés idejét 40%-kal csökkenteniük. 1994-ben vezették be a 

DocMan nevű alkalmazást, mely gyorsabb hozzáférést biztosít a vállalat 

dokumentumaihoz, kiküszöböli a rossz keresési mechanizmusokat. A TM hozzájárult 

ahhoz, hogy a működési költségeket 9,4 billió dollárról 7,4 billió dollárra sikerült 

csökkenteniük az 1992-1998 közötti időszakban. A Chevron tanuló szervezetként tekint 

magára.111 Az ING  pénzügyi területen tevékenykedő holland vállalat a TM segítségével 

gyűjti és tárolja az információkat a potenciális ügyfeleiről és ezáltal intelligens módon 

tudja  marketingtevékenységével megcélozni a leendő ügyfeleket112 A Total, a világ 

negyedik legnagyobb olajipari vállalata, ahol az alkalmazottak bármikor részt vehetnek 

továbbképzéseken a karrierjük során, hogy fejleszteni tudják képességeiket, frissíteni 

tudják ismereteiket. 2007-ben a felvett dolgozók 53%-a harminc év alatti ember volt, 

akik számára a vállalat külön szemináriumokat és mentor programokat tart, hogy a 

tapasztalt alkalmazottaktól minél több tudást elsajátíthassanak.113 A General Motors 

(GM) amerikai autóipari vállalat vállalati blogot üzemeltet, melynek segítségével a 

vállalat dolgozói megoszthatják tapasztalataikat, ismereteiket egymással, a leendő 

vásárlók pedig sok érdekes információt szerezhetnek be a szervezetről.  

A ConocoPhillips menedzsmentje a 2000-es évek elején a tudásmegosztást a következő 

lépésekkel próbálta fejleszteni: 

� Vállalati sikertörténetek összegyűjtése 

� Próbálkozások a vállalati kultúra megváltoztatására  

� Jutalmazás 

� Kiváló belső hálózat létrehozása 

� Odafigyelés az emberi kapcsolatokra 

� Kommunikációs gyakorlatok és tréningek 

� A menedzsment szemlélet megváltoztatása 

                                                 
110  Organizational learning system 
111   Velker, L.: Knowledge the Chevron way (1999), KM World, Vol. 8, No.2 
112  http://www.ing.com/group/search.jsp?fullText=knowledge+management 
113  http://www.total.com/en/corporate-social-responsibility/Social-Responsibility-1/Employee-
career-  development_9117.htm 
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TM víziójuk azt mondja, hogy vállalatuk olyan munkahely, ahol az értékeket az ott 

dolgozók szüntelenül továbbítják együttműködésükkel és a tudás megosztásával.114  

A General Electric-nél (GE) a korábbi vezérigazgató, Jack Welch tudásmegosztást 

támogató vállalati kultúrát alakított ki, ami előrelépésnek bizonyult a szervezeti 

fejlődésben. A megfelelő vállalati kultúra a befogadó légkört és a munkatársak közötti 

együttműködést erősítette. A vállalatnál 8 kritikus sikertényezőt fogalmaztak meg, amik 

a tudás menedzselésének kialakításánál játszottak fontos szerepet: 

� Azonosították azt a tudást, ami szükséges a vállalati stratégia támogatásához 

� Felmérték az alkalmazottak képességeit és tudását 

� Összegyűjtötték a külső tudást és információkat 

� Tudásmegosztó hálózatot építettek ki 

� A tudásmegosztó hálózatot integrálták a döntéshozatali folyamatba 

� Támogatták a kutatást és fejlesztést  

� Fejlesztették a meglévő tudást 115 

A Ford Motornál  a tudásmenedzsmenttel kiemelt szinten foglalkoznak. Sok energiát 

fordítottak arra, hogy megismertessék a vállalat dolgozóit a tudásmegosztás előnyeivel, 

ami átalakította a korábban mátrix szervezet alapján működő vállalatot 

folyamatorientált szervezetté. A tudás átadásának közvetlen ösztönzése helyett  

adattárházat és együttműködést támogató szoftvert hoztak létre.116  

A Fortis külön menedzsmentet hozott létre, hogy működjenek együtt a vezető üzleti 

egyetemekkel, annak érdekében, hogy a meglévő ismereteiket frissítsék az egyetemi 

kutatások segítségével. A vállalat megalapítása óta eltelt idő alatt maguk alakították ki a 

legmegfelelőbb praktikákat, rendszereket, melyek támogatják a tudásmegosztást, az 

alkalmazottak közötti hatékony együttműködést, és ennek megfelelően alakították ki a 

vállalati kultúrát is.117  

 

                                                 
114   Ranta, Dan: [2008], Driving Business Excellence with Formal Global Networks, APQC's 13th annual        
KM conference, “The New Edge in KM,” April 28–May 2, 2008   

115  Aronson,Jay E.- McCarthy, Richard V: Knowledge Management at GE: technology transformation 
in  action (2004)  
116  Óvári Nóra: Tudásmegosztó kultúra (2007), IT-Business, V. évfolyam, 30-31. szám, 24-25 
117  Bran, Jacquie: Five minutes with…Fortis (2003), Volume 7 Issue 3 Inside Knowledge 
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6.2 A tudásmenedzsment éllovasai Európában 

1999-ben a „Most admired knowledge enterprises” (MAKE) felmérés keretében az 

európai székhelyű ill. alapítású cégeket versenyeztették, a listát 200 elemző véleménye 

alapján állították össze. Az első 5 helyre a NOKIA  (Finnország), a SKANDIA   

biztosító (Svédország) a Siemens (Németország) a BP AMOCO  (Anglia), és a 

CELEMI  tanácsadó cég (Svédország) került.  A NOKIA erősen ösztönzi a tudás 

megosztását, a SKANDIA és a CELEMI új utakat keres a szellemi tőke mérésére, a 

SIEMENS a meglévő tudás újrahasznosítására összpontosít, a BP AMOCO pedig 

asztali videokonferenciák segítségével nemzetközi virtuális munkacsoportokat 

működtet. 

 

6.3 Tudásmenedzsment tapasztalatok a magyarországi vállalatoknál 

Közép-Kelet-Európában a multinacionális vállalatok megjelenésével kezdett el teret 

nyerni a TM, és a térségben egyre több vállalat ismeri fel, hogy alkalmazásával 

versenyelőnyre tehet szert a többi vállalattal szemben. A Mol, a Matáv, az Audi 

Hungária egyre intenzívebben alkalmazza a tudás menedzselését. A hátrány, ami a 

külföldi és a régió cégei között fellelhető nem annyira jelentős, mint ahogyan azt sokan 

gondolnák.(Bubrik, G., 2005)  

A nagy különbségek feltételezése véleményem szerint abból adódik, hogy Kelet-

Európában mindig be kell hozni valamilyen lemaradást. Amíg a világ fejlettebb 

országaiban valamilyen menedzsment gyakorlatot már régen alkalmaznak, addig e 

régióban még csak ismerkednek vele.  Ez adhat okot pesszimizmusra a 

tudásmenedzsmenttel kapcsolatosan is.  

 

Az első, igazán komoly TM-felmérést hazánkban 2000-ben a KPMG egy rendszeres, 

nemzetközi trendkutatás keretében, 18 nagyvállalat körében végezte. Ezt követően 

2002-ben végezték el a kutatást, ekkor 13 nagyvállalat részvételével. A 2005-2006. 

években megismételt felmérés alkalmával már 130 szervezetre terjedt ki a felmérés, 

amely valamennyi iparágat érintette.118 Ennek a felmérésnek figyelemre méltó 

                                                 
118  KPMG-BME Academy, 2006 
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érdekessége, hogy a vállalati nagyságrendeken belül jelentékeny számban (49%) voltak 

jelen a 100 fő alatti foglalkoztatott létszámmal működő cégek.119 

 

A magyarországi KPMG kutatások azt mutatják, hogy a cégek már felismerték a tudás 

hatékony menedzselésének jelentőségét, rendelkeznek hasznosítható tudással és az 

ehhez szükséges infrastruktúrával is. A magyar szervezetek a költségek csökkenését, 

szervezeti érték növekedését, a dolgozók együttműködésének javulását várják. Nem 

tekintik költséges elfoglaltságnak a tudás menedzselését, véleményük szerint az 

árbevétel 2%-át sem haladja meg az erre fordított pénzösszeg. Ahhoz, hogy a TM sikere 

kimutatható legyen pénzügyi mutatószámokkal, tehát profitot termeljen, a bevezetéstől 

számítva legalább három évnek kell eltelnie. A tudásmenedzsment terjedésének 

leginkább az szabhat gátat, hogy sokan még mindig nem ismerik előnyeit, nem érnek 

rá a tudásmegosztásra, valamint nem is akarják megosztani tudásukat.120 

Az IQ Consulting Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.-nek 2003. szeptemberében a 

magyar vállalatoknak az Európai Unióban történő versenyképes helytállása témájában 

készített felmérésének121 fogalmazása szerint a vállalatoknak a XXI. század tudásalapú 

gazdaságában a Magyarországon is ható trendek alapján erősíteniük kell:  

- a szervezet tudáselőállító és -közvetítő jellegét 

- a tudáslétrehozás globális kooperációjának erősítését 

- a tudás kiterjedt és intenzív alkalmazását, az innováció támogatását 

- soha nem látott mértékben az egyén (és a kiscsoport) kreativitásának és 

alkotóerejének kibontakoztatását. 

Székely Csaba a tudástranszfer akadályairól írott cikkében a Világgazdasági Fórum 

2008. évi felmérését idézi, melyben a globális versenyképesség mutatói között kiemelt 

szerepet kapnak a képzéssel, a felsőoktatással, a technológiai fejlettséggel, az 

                                                 
119  Noszkay Erzsébet: Jelenségek és tendenciák a hazai tudásmenedzsmentben In: Tudástőke 
Konferenciák  2008, Perfekt-Power és Lifelong Learning Magyarország 
120 http://www.mfor.hu/cikkek/Strategiai_eszkoznek_tekintik_a_tudast_a_hazai_cegek.html 
121  IQ Consulting Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Kft.: Versenyképesség az Európai Unióban – A 
vezetők  által közvetlenül befolyásolható szervezeti dimenziók 2003. szeptember 
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innovációval kapcsolatos mutatószámok.122. Magyarország megítélése az utóbbi 

években romlott, míg 2006-ban a 38., 2008-ban már csak a 62. helyet foglalta el. A 

2008-as Globális Versenyképességi Jelentés tudás szerepével összefüggő rangsoraiban 

szélsőségesen eltérő pozíciókat foglalunk el.  

15. sz. táblázat: Magyarország rangsorolása a tudás szerepével kapcsolatos kiemelt 
mutatószámok területén a WEF 2008-as versenyképességi jelentésében 

A mutató megnevezése Rangsor 
FDI és technológia transzfer 16. 
A tudományos intézmények minősége 24. 
Az iskolák internet elérhetősége 26. 
Az egyetemek és az ipar közötti kutatási együttműködés 30. 
A szabadalmak száma 31. 
A matematikai és természettudományos képzés minősége 36. 
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Forrás: World Economic Forum (WEF) the Global Competitiveness Report 2008-2009 
Geneva  

Az európai versenyképesség-elemzéseket megalapozó kutatások bebizonyították, hogy 

a munkatársak akkor teljesítenek kiemelkedően jól, ha elkötelezettek munkájuk iránt, a 

munkakultúra pedig bizalomra és kölcsönösségre épül. Ugyanezen munka az európai 

uniós CDP-vizsgálatokra123 hivatkozva  10 meghatározó kulcstényezőt azonosít a 

munkatársak motivációja tekintetében:  

                                                 
122  Székely Csaba:  [2009] A tudástranszfer hazai akadályai, Miskolci Egyetem Gazdálkodástudományi kar 

VII.  Nemzetközi Konferencia Miskolc-Lillafüred, 2009. május 19-20. tanulmánykötet  

 http://www.gtk-uni-miskolc.hu/lillafured2009/VIINemzetkoziKonferencia 
123  Corporate Development Process (CDP) komplex európai uniós versenyképesség vizsgálat, 
empirikus vizsgálatokon alapuló elemző eszköz, amely felderíti a direkt kapcsolatokat a motivációs erők 
és az üzleti teljesítmény között 
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- a munkatársak közötti támogatás (Support), mint kulcs sikertényező arra utal, 

hogy a gyakorlati segítségnyújtás, odafigyelés, kedvesség, jó szándék mennyire 

érezhető a szervezet tagjai között. Magas értéke összetartó és termelékeny 

szervezeti kultúrát jelez, alacsony értéke a munkatársak egocentrikus és hűvös 

viszonyulását jelzi a szervezethez. Mértéke erősödik, ha a tapasztaltabb 

munkatársak hajlandóak egyszerűen, és könnyen értelmezhetően megosztani 

ismereteiket és tapasztalataikat a többiekkel. Fontos lehet a múltbeli hibáktól 

függetlenített vezetői támogatás, a szervezet tagjai számára látható, elérhető, 

jelen lévő vezetés, és a menedzsment elvek következetes alkalmazása. 

- Felelősségvállalás (Responsibility) magas értéke jól működő, a munkatársakat 

bevonó és integráló tervezési mechanizmusokra utal. Amennyiben a 

munkatársak lehetőséget kapnak a rutin megoldások gyakorlása mellett a 

kísérletezésre, illetve kreatív ötleteiket és újszerű javaslataikat értékelik, ezáltal 

az egyéni teljesítményekkel kapcsolatos felelősségvállalás mértéke is erősödik.  

- elkötelezettség (Commitment) alatt a szervezet tagjainak a vállalathoz való 

mentális kötődését érti, melynek alapján személyes erőforrásaikat a közös célok 

szolgálatába állítják. A munkatársi motiváció jelentős mértékben növelhető, ha a 

vezetés képes mozgósítani a szervezet tagjainak kreatív képességeit, például 

különböző szakterületeket integráló munkacsoportok létrehozásával, továbbá 

azzal a vezetői gyakorlattal, amely lehetőséget teremt a munkatársak frissen 

megszerzett képességének alkalmazására. Mindez a TM alapok meglétére utal, 

melynek az is része, hogy az elkövetett hibákat milyen mértékben bocsátják 

meg, illetve az ezzel összefüggő tapasztalatokat miként osztják meg a 

munkatársi és vezetői csoportok között. 

- Bizalom (Trust) mértéke arra utal, mennyire erős a csoport tagjainak 

meggyőződése abban, hogy őszinték és nyíltak egymással szemben a munkával 

kapcsolatos kérdésekben. Bizalom nyíltság nélkül nem létezhet. A bizalom 

magas szintje olyan szervezeti kultúrára utal, melyben az egyének/csoportok 

nem torzítanak vagy hallgatnak el információkat, az egyének hitelességüket 

érzéseik, gondolataik nyílt felvállalásával alapozzák meg. 

- Elismerés (Recognition), mint kulcs-sikertényező arra utal, mennyire 

elégedettek a szervezet tagjai a motivációs, ill. jutalmazási rendszer 

működésével. Az elismerés aktuális értéke több tényező kölcsönhatásának 

eredménye: függ az eltérő vélemények irányába megnyilvánuló érdeklődés 
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mértékétől, a kulturális különbözőségek erőforrásként való hasznosításának 

képességétől. Fontos elem a mentori gyakorlat minősége, vagyis annak a 

(be)tanulási metódusnak az elfogadottsága, melynek során a tapasztalt 

munkatársak megosztják tudásukat a kezdőkkel, és folyamatos 

gyakorlatorientált támogatással segítenek elsajátítani a mindennapi rutinokat.  

- Elfogadás (Respect) jelzi, hogy a menedzsment a hierarchiában elfoglalt helytől 

függetlenül mennyire tartja értékesnek a munkatársak szóbeli, írásbeli 

javaslatait, ötleteit.  

- Teljesítmény (Achievement) mint kulcs-sikertényező azt jelzi, hogy a szervezet 

tagjai a munkával kapcsolatos tevékenységüket mennyire tartják logikusnak és 

tartalmasnak. Magas értéke jól szervezett feladatokra utal, a munka kihívást 

jelent a munkatársak képességei, tudása és adottságai számára. Nagyon fontos, 

hogy a dolgozók tisztában legyenek a sikerkritériumokkal, és a munka során a 

vállalati eredményességet befolyásoló tényezőkre összpontosítsanak.  

- Tanulás (Human Skills) mint kulcs-sikertényező azt mutatja, hogy a szervezet 

tagjai mennyire tudnak bánni az emberekkel, munkatársaikkal, mennyire 

érzékenyek és nyitottak társaik személyes problémáira. Magas érték esetén a 

vállalat eredményességét befolyásoló személyes problémák, konfliktusok 

megoldásában kölcsönösen képesek segíteni egymást. A konfliktusok 

értékteremtő feloldásához nélkülözhetetlennek bizonyult az a gyakorlat, 

ahogyan a szervezet tagjai személyes kapcsolataikat használják annak 

érdekében, hogy az egymással folytatott kommunikáció hatékonyságát 

tökéletesítsék. Ehhez vezetői példamutatás is szükséges. Egy hatékony és 

inspiráló tanulási mező kialakításához a vezetőnek olyan vállalati kultúrát 

célszerű preferálnia, melyben az egyéniség és egyediség szervezeten belüli 

elfogadottságának mértéke magas.  

- Érdekeltség (Welfare) a csoporttagok érzékenységét mutatja egymás általános 

közérzete iránt. Érzésekkel kapcsolatos érzékenység, a munkakörnyezet 

inspiráló jellege, a válsághelyzetek nyugodt, higgadt megoldásának módja, és a 

krízishelyzetekben megnyilvánuló türelem tartozik ide. 

- Célkitűzések (Clear Goals) mennyire egyértelműek, világosak a vállalat 

célkitűzései a különböző munkatársi és vezetői szintek számára, mennyire 

jelentenek ezek igazodási pontot a szervezet egésze számára. 
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 A primer kutatás és a mélyinterjúk keretében fentiek megvalósulását is vizsgáltam. 

6.4 Tudásmenedzsment a kis- és középvállalatoknál 

Az EU mintegy 23 millió kis- és középvállalkozása (KKV) a teljes uniós foglalkoztatás 

70 százalékát adja, és több mint 75 millió embert foglalkoztat. Az EU számítása szerint 

a KKV-k az összes vállalkozás 99%-át teszik ki, és néhány ipari szektorban – például a 

textiliparban – az alkalmazottak 80%-át foglalkoztatják. Ezek a zömében kis tőkével, 

alacsony foglalkoztatott létszámmal és nem elkülönült tulajdonosi-menedzseri 

funkciókkal rendelkező vállalkozások jellemzően a nemzeti keretek közt működnek, 

holott a nemzetközi összefogás nagy lehetőségeket rejt az innováció, a finanszírozás, a 

piacra jutás terén.  

"A vállalkozók elé vörös szőnyeget kellene terítenünk, nem pedig a bürokrácia piros 

kordonszalagját kifeszíteni előttük." - mondta José Manuel Barroso még 2006-ban. 

Világosan látszik, hogy az uniós intézmények közt konszenzus van abban a tekintetben, 

hogy Európa versenyképességének növelése érdekében szükséges a KKV-szektor 

támogatása. Érdekes megfigyelni az Európában végbement szemléletváltást: míg 

kezdetben a KKV-politika támogatások különböző formáit és a szociálpolitika 

kiterjesztését jelentette, mára a versenyképesség, innováció, hatékonyság és az össz-

társadalom (tehát nem csak a vállalkozó) számára hasznos tevékenység számítanak 

kulcsszavaknak. 

 

A KKV-k szerepének felértékelődése akár hazai, akár világviszonylatban 

megfigyelhető. Ez köszönhető a nagyvállalatoknál megindult outsorurcing (kiszervezés) 

jellegű tevékenységeknek, melyeknek átvevői jellemzően kisebb, rugalmas vállalatok. 

Az egyedi, kissorozatú vagy különleges igényekkel megjelenő fogyasztók kereslete 

ugyancsak a KKV-szektort erősíti, és jellemzően a KKV-k elégítik ki a helyi piacokon 

megjelenő szükségleteket.  

A teljes KKV-szektor az összes vállalkozás tőkéjének 48 %-át teszi ki, jóllehet ők adják 

a vállalkozások közel 99,8 %-át. Mivel ezek a vállalkozások foglalkoztatják a magyar 

munkavállalók több mint kétharmadát - és ők állítják elő a GDP felét is - ezért igen 

nagy lehetőség rejlik a fejlődésükben és  talán képesek gyökeresen megváltoztatni 

gazdaságunkat. Mindemellett azonban igen nagy problémát jelent, hogy az export alig 

negyedét (2008-as adatok szerint harmadát) adják csupán.  
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16. sz. táblázat: A vállalkozások gazdasági súlya Magyarországon vállalatnagyság 

szerint (2003) 

  

Mikro- 

 

 

Kis- 

 

 

Közép- 

 

KKV-k 

összesen 

 

Nagy- 

 

vállalkozások 

GDP-hez való 

hozzájárulás (%) 

18,3 16,0 18,3 52,6 47,4 

Foglalkoztatottak 

aránya (%) 

37,8 17,7 15,9 71,4 28,6 

Exporthoz való 

hozzájárulás (%) 

1,1 7,7 13,9 22,7 77,3 

Forrás. Román 2006, 61,69,73 

 

A kis- és közepes méretű cégek gazdálkodását magas munkaerő- és alacsony 

tőkeintenzitás jellemzi, nagyságrendekkel nagyobb mértékben részesednek a 

foglalkoztatásból, mint az árbevételből, vagy a jövedelemtermelésből. Alapvetően nem 

tőkeigényes területeken működnek, mint például gazdasági szolgáltatások, 

kereskedelem, ingatlanügyletek. A hazai KKV szektor versenyképessége nemzetközi és 

Európai Uniós összevetésben is gyengének számít. A szektor problémái között szokták 

emlegetni a túlzottan elaprózódott méretstruktúrát, (túl sok túl kicsi), a középvállalatok 

hiányát, az alultőkésítettséget és az alacsony szintű innovációt is.124  A 

versenyképességi problémák mellett gyakran megfogalmazódik az alacsony szintű, a 

lehetőségeket nem megfelelően kihasználó növekedés.  

                                                 
124  Szerb László [2008]: A hazai kis- és középvállalkozások fejlődését és növekedését befolyásoló 

 tényezők a 2000-s évek közepén Vállalkozás és Innováció 2008. 2. évf. 2. szám 1-35.old. 



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

 

 121 

6.5 Kis és középvállalatok jelentősége Magyarországon és Szlovákiában 

 

2005. január 1-jétől, az Európai Unión belül új meghatározások vonatkoznak a kis- és 

középvállalatokra. Ezt a következő táblázat szemlélteti. 

 

17. sz.  táblázat: A kis- és középvállalatok meghatározása az EU szerint 

Vállalkozási 

kategória Létszám Éves forgalom ◄vagy► 

Éves 

mérlegfőösszeg 

Mikro- < 10 ≤ 2 millió € ◄vagy► ≤ 2 millió € 

Kis- < 50 ≤ 10 millió € ◄vagy► ≤ 10 millió € 

Közép- < 250 ≤ 50 millió € ◄vagy► ≤ 43 millió € 

Forrás: Európai Bizottság 

Ez a definíció csak ajánlás az Európai Unió részéről, azonban egyre több ország veszi át 

ezen meghatározásokat, jelenleg Magyarország és Szlovákia tekintetében is ez a 

mértékadó. A további elemzések során a KKV kategóriába a kis- és közepes vállalatok 

mellett a mikrovállalkozásokat is beletartozónak tekintjük. 

 

6.5.1 Magyarország  

2010-ben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szakmai vitát rendezett 

a Vállalkozásfejlesztési Főosztály megbízásából 2009 májusában elkészült két – 

a mikro-, kis- és középvállalatok (kkv-k) fejlődését vizsgáló – tanulmányról, valamint 

a minisztériumnak a kkv-k helyzetével foglalkozó 2008. évi jelentéséről.125 „A mikro-, 

kis- és közepes vállalatok növekedésének feltételei” című, a GKI Gazdaságkutató Zrt. 

kereteiben készült tanulmányt dr. Papanek Gábor, a kutatás vezetője mutatta be. A 

tanulmány értelmében úgy tűnik, hogy korunkban a kkv-szektor jóval nagyobb 

jelentőséggel bír egy nemzetgazdaságban, mint azt eddig gondoltuk – lényeges 

megállapítás azonban az is, hogy e pozícióváltást csak a kkv-k kis hányadát kitevő 

                                                 
125  Polgári  Szemle, 2010. június 6. évf. 3. szám, „ A mikro-, kis- és közepes vállalatok 
növekedésének esélyei” kutatásvezető: dr. Papanek Gábor, társszerzők: Andrási Zoltán, dr. Borsi Balázs, 
Farkas László, Némethné Pál Katalin, Viszt Erzsébet, megbízó nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Min.  
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gazellák126 fejlődést generáló szerepe alapozhatja meg. S ez a magyar gazdaságra is 

igaz. A KSH éves jelentései kimutatják, hogy a közelmúltban a KKV-szféra adta a hazai 

GDP-növekedés jelentős hányadát.  

A  kutatás eredményei szerint a fejlett országokban, illetve a magyar gazdaságban 

szokásos életutak elsősorban a különböző pályákat befutó cégek arányaiban 

különböznek. Nálunk számos okból az indulást és a stabilizálódást követően 

a hozzávetőleges stagnálás tekinthető a messze leggyakoribb pályának. A hosszú ideig 

dinamikus KKV-k aránya a kívánatosnál és a fejlett országokban kialakultnál 

lényegesen kisebb. A GKM felmérése szerint évtizedünkben a hazai vállalatok mintegy 

15%-a mindenkor gazella volt – sikereikről, sorsukról azonban sajnálatos módon alig 

van ismeretünk. 5 A GKI-vizsgálat szerint pedig a legtöbb kis hazai cég legfeljebb 

néhány évig növekedett gyorsan, kevésből lett közepes, s alig egy-kettőből igazi 

nagyvállalat. 

A bemutatásra került kutatás szerint a magyar kkv-knál általában a vezetők 

személyiségi jegyei a kiemelkedő fontosságú sikertényezők.  

A dinamikus magyar kkv-knak a fejlett országokban kialakultnál szerényebb arányait 

két tényező magyarázza:  

- egyrészt a lakosság egészének visszafogott vállalkozási hajlandósága (mivel 

igen szűk a dinamikus, új vállalat alapítását tervező, felkészült szakemberek 

köre, s a gazellák vezetői körében sem általános a növekedési ambíció),  

- másrészt a hazai kkv-k többségének alacsony működési hatékonysága. 

Mindezeket egyfelől a (potenciális) vállalkozók – és lehetséges alkalmazottaik – 

gyakran nagyon hiányos felkészültsége, másfelől a gazdaságpolitika 

kiszámíthatatlansága magyarázza. Nemzetközi összehasonlításban problematikus mind 

a diplomásoknak a népességen belüli aránya, mind a hazai nyelvtudás szintje, mind 

a cégek etikai kultúrája; a mindezek ellenére sikeres kkv-k hatékonyságát pedig a túlzott 

elvonások és adminisztrációs terhek, valamint a tisztességtelen verseny csökkenti 

leginkább. 

A vállalkozási kedvet jelentős mértékben fokozhatja a munkavállalók 

felkészültségének javítása, az oktatás, a nyelvtudás fejlesztése, a szakmai, azon 

                                                 
126  A kutatás a gyorsan növekvő gazellák közé azokat a vállalatokat sorolta, amelyek induló (2002-
es) árbevétele legalább 10 millió forint volt, 2002 és 2007 közötti árbevételük legalább 3 éven keresztül 
évi 20%-kal nőtt, 2007-ben is magyar többségi tulajdonban, s nyereségesek voltak, végül nem 
a privatizáció keretében kerültek előnyös helyzetbe 
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belül kiemelten a vállalatgazdasági oktatás megszervezése. A már megalapított 

vállalatok működése viszont a K+F és innovációs ráfordítások növelésével, 

a tudományos intézmények és a gyakorlatban működő cégek közti együttműködés 

fokozásával (az ún. „ipar–egyetem” kapcsolatok erősítésével), az új ismeretek 

gyakorlati alkalmazásának ösztönzésével és az elvonások mérséklésével 

támogatható. Papanek Gábor súlyos gondnak nevezte a magyar fiatalság alacsony 

vállalkozási készségét. A jelenlegi észak-magyarországi kutatásaik azt mutatják, hogy 

az egyetemistáknak és a fiatal diplomásoknak csupán nagyon csekély hányada kíván 

vállalkozni, ami azért különösen aggasztó, mert e fiatalok éppen az életkor 

tekintetében legideálisabb életszakaszban nem kezdenek vállalkozásba, holott 

a siker egyik kulcsfontosságú tényezője, a legfrissebb tudás is a rendelkezésükre áll. 

 

A Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás- fejlesztési Központjának „A mikro-

, kis- és középvállalkozások helyzete és növekedési feltételei” című kutatási 

jelentésében127 a tipikus magyar vállalkozó” jellemzőit keresve rámutattak, hogy 

a magyar kkv-k körében sok a nem kellő menedzseri, vállalkozói ismeretekkel 

rendelkező vállalkozó. Munkájukban gyakran komoly problémák forrása a stratégiai 

és menedzsment-orientáció hiánya. Széles körre jellemző a második gazdaságban 

folytatott tevékenységek miatt kialakult rejtőzködő életmód. Sokan tekintenek 

gyanakodva a gazdagokra, szégyellik saját sikereiket is. A  rendszerváltást követően 

megfigyelhető, s egyúttal komoly veszélyekkel is járó magyar sajátosságnak tekinthető 

a vállalkozók rapszodikus generációváltása. 1988 és 2004 között hétszeresére nőtt 

a vállalatok száma, azonban az időszak egészében nem a huszonéves generáció, hanem 

elsősorban a már szakmai rutinnal, piaci kapcsolatokkal rendelkező negyvenes 

generáció vállalkozott. Aki azonban 1988-ban 40 éves volt, az napjainkra már elmúlt 60 

éves, azaz vagy már kilépett, vagy hamarosan kilép a munkaerőpiacról – s a fiatalok 

körében nem nagyon van hajlandóság a kiváltásukra. 

 

A vállalkozók életkora tekintetében azonban nem találtak különbséget a gyorsan, illetve 

lassabban növekvő, vagy stagnáló cégek vállalkozói közt, aminek az is az oka, hogy 

nagyon kevés a fiatal vállalkozó, mert a sikeres vállalkozáshoz legalább annyira 

szükségesek a piaci tapasztalatok és a piaci kapcsolati rendszer, mint a friss 

                                                 
127  dr. Szirmai Péter és dr. Szerb László  
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adózási, menedzsment- vagy marketingismeretek. A kormányzat felelőssége tehát 

a fiatal vállalkozók hiánya tekintetében sem megkerülhető, egyértelműen ráháruló 

feladat lenne a hosszabb távú (képzési és egyéb) programok megalapozása és 

kidolgozása. A vitában Vecsenyi János, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-

fejlesztési Központjának egyetemi tanára egyetértett azzal, hogy egy vállalkozás sikere 

alapvetően az emberi tényezőkön, a vállalkozói attitűdön múlik, ez azonban 

az emberek túlnyomó többségéből hiányzik. Véleménye szerint a kkv-k 

sikertelenségének egyik legfőbb oka az együttműködés hiánya, az egymással való 

versenyzés ugyanis önmagában nem elég, együttműködés nélkül a „sok kicsi halálra 

van ítélve”, hiszen az autarch gazdálkodás túlságosan kicsi, már-már mikro méretekben 

folyik. Ez egyfelől a teljesítménytöbblet gátja, másfelől az alacsony vezetési színvonal 

értékes mutatója is. A kérdés csak az, megváltoztatható-e ez a helyzet, és ha igen, ki 

vállalja a változás motorjának szerepét. 

Papanek Gábor hangsúlyozta, hogy a magyar társadalom tagjainak a jelenleginél 

jóval szélesebb körben kellene vállalkozniuk, az  így kialakuló „kínálatból” azután 

egyfajta szelekciót követően az arra leginkább alkalmasak maradnának meg. A kkv-

knak gyors fejlődésük érdekében (értékesítési) láncba kellene szerveződniük, ehhez 

azonban szigorú szerződéses fegyelemre is szükség lenne, ez pedig Magyarországon 

jelenleg csak nagyon korlátozott mértékben létezik. Szirmai Péter a gazdasági környezet 

stabilitásának a fontosságára hívta fel a figyelmet. A nyelvismereti problémákat szintén 

orvosolandó feladatnak nevezte (a fiatalság körében is), valamint külön kisvállalkozás-

fejlesztési politika létrehozását sürgette. Végül Szerb László egy olyan általános politika 

kialakítása iránti igényt fogalmazott meg, amely a vállalkozói készségek fejlesztését 

tűzi ki célul, emlékeztetve egyúttal arra, hogy ez esetben olyan hosszú távú folyamatról 

van szó, melynek hatása csupán 2-3 generációt követően hasznosul igazán. 

 

6.5.2 Szlovákia  

A 2006-os adatok alapján, Szlovákiában a kis– és középvállalatok a bruttó hazai termék 

(GDP) csaknem felét tették ki, valamint a munkavállalók 2/3-ának biztosítanak 

lehetőséget a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.128 

                                                 
128  NARMSP- Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania  (nemzeti ügynökség a kis- és 
középvállalatok fejlődéséért) által kiadott publikáció, mely a kis- és középvállalatok állapotáról nyújt információt a 
2006-os évre vonatkozóan 
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Szlovákiában a vállalkozásokat  az előírások alapján két főbb csoportra lehet bontani: 

fizikai és jogi személyek. A fizikai személyekhez tartoznak az ún. kisiparosok, szabad 

hivatásúak, ill. az önállóan gazdálkodó földművesek129, ők alkotják az egyéni 

vállalkozók csoportját. A Statisztikai Hivatal adatai szerint számuk 2008-ban 418 221. 

A fizikai személyek száma 16 év alatt 48 %-kal nőtt. A kisiparosok 2008-ban a fizikai 

személyeknek megközelítőleg 94 %-át tették ki, közülük legtöbben a kereskedelemben 

vállalkoztak, majd ezt követte az ipar, az építőipar, valamint az ingatlanok és a bérlet. 

A jogi személyek száma 2008-ban 119 933 volt, mintegy kétszerese az 1998-asnak. 

A nyereségorientált vállalatok 97 %-át a mikro- és kisvállalatok tették ki (ebből 

a mikrovállalatok 79 %-ot tudhattak magukénak).  

 

Szlovákiában a KKV-k a foglalkoztatottságban egyre növekvő, 2006-ban 70,9%-os 

részt képviselnek, exportból való részesedésük 34,6%-ot tett ki, a behozatalnak 46,2 %-

át adták. 

 

A TM kialakítása a kis-és középvállalatok számára némiképp egyszerűbb, mint a 

nagyvállalatoknál, hiszen a a döntési út lerövidül, viszont a másik oldalon 

a költségvetés miatt ütköznek akadályba. Éppen ezért bizonyos feltételeket kell 

kialakítaniuk, melyek mentén haladva eljuthatnak a célhoz, a TM bevezetéséhez (Sonja 

Gust von Loh; 2008). 

A szlovák kis- és középvállalatok a vezetés során gyakorta még mindig előnyben 

részesítik a pénzügyi, technikai vagy anyagi erőforrásokat, kevésbé törődnek 

a szervezetben dolgozókkal. Emiatt válhatnak gyengévé és sikertelenné. A sikerhez 

a beosztottakon keresztül vezet az út, a bennük rejlő tudást ki kell aknázniuk 

a vezetőknek, hiszen ez a későbbiekben megmutatkozik mind a  teljesítményben, mind 

a versenyképességben.  

 

 Az akadályok főleg társadalmi és kulturális szinten jelentkeznek, a technikával 

általában nem szoktak problémák felmerülni. A feladat a felső vezetésre hárul, hogy 

megteremtse az optimális feltételeket az alsóbb szinteken való tudásáramláshoz. 

A problémák között szerepel az idő is. A gyakorlatban láthatóvá válik, hogy kb. 3–5 

évbe telik, míg a vállalatban egy hatékony kultúrát építünk ki, mely a tudás megosztását 
                                                 
129  A Kereskedelmi Jegyzőkönyv, ill. a törvény pontosan meghatározza, hogy kik, milyen feltételek teljesítése 
mellett tartoznak az egyes csoportokba 
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támogatja, valamint a tudásmenedzsment egyes elemei rutinná válnak (Zuzana 

Závarská; 2005). 

 

Peter Mésároš és František Sudzina kérdőíves vizsgálatot folytattak arról, hogy miként 

alkalmazzák a tudásmenedzsmentet a szlovák vállalatok. (2004-ben, majd 

megismételték 2005-ben is, az első körben 390 vállalat, 2005-ben 245 cég vett részt).130  

 

18. táblázat: A tudásmenedzsment alkalmazása Szlovákiában  2004-ben 

A vállalat 

nagysága 

 

Igen 

 

Nem 

 

Nem tudom 

Nem értem, 

hogy mi az 

Nem 

válaszoltak 

Kisvállalat 21,17 % 31,53 % 13,96 % 28,83 % 4,50 % 

Közepes v. 23,17 % 29,27 % 25,61 % 17,07 % 4,88 % 

Nagyvállalat 33,73 % 24,10 % 28,92 % 9,64 % 3,61 % 

Forrás: Podniková ekonomika a Manažment 

 

19. táblázat: A tudásmenedzsment alkalmazása Szlovákiában 2005-ben 

A vállalat 

nagysága 

 

Igen 

 

Nem 

 

Nem tudom 

Nem értem, 

hogy mi az 

Nem 

válaszoltak 

Kisvállalat 10,74 % 43,62 % 20,81 % 22,82 % 2,01 % 

Közepes v. 20,00  % 32,73 % 18,18 % 27,27 % 1,82 % 

Nagyvállalat 22,50 % 35,00 % 30,00 % 12,50 % 0,00 % 

Forrás: Podniková ekonomika a Manažment 

A válaszokat nagyban befolyásolta a szervezet nagysága.  A 2005-ös évben figyelték a 

külföldi tőke részesedését is a vállalatban. Arra a következtetésre jutottak, hogy a 

külföldi tőke részesedése jobban befolyásolja a tudásmenedzsment érvényesülését, mint 

a cég nagysága. A felmérés további eredménye, hogy sajnos a szlovákiai vállalatok nem 

használják ki kellőképp a tudásmenedzsment nyújtotta lehetőségeket, ill., ha használják, 

akkor ez inkább a nagyvállalatok körében jellemző. (ez egyébként a vizsgált magyar 

vállalatokra is igaz) 

Nézzünk néhány konkrét szlovákiai vállalatot is, mely igyekszik integrálni a 

tudásmenedzsment egyes elemeit, főként az emberi erőforrást helyezve előtérbe. 

                                                 
130  2004: 390 szervezet – 222 kis-, 88 közepes-, 83 nagyvállalat és 3 vállalat nem tüntette fel a 
beosztottak számát; 2005: 245 cég – 145 kis-, 55 közepes-, 40 nagyvállalat, valamint 1 cég, mely nem 
tüntette fel a dolgozók számát. 
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Allianz – Slovenská Poisťovňa 

     A szervezet olyan alkalmazottak keresését vállalta magára, akik mind szakmailag, 

mind pszichikailag megállják a helyüket. Nemcsak a külső erőforrásokra épít, hanem a 

már meglévő munkavállalókat is szakmailag felkészíti és fejleszti. Jól kidolgozott 

fejlesztési és képzési rendszerrel rendelkezik. Egy ún. belső egyetemet birtokol, mely az 

alkalmazottak, valamint a vezetők rendelkezésére áll.  

 

IDC HOLDING a.s. 

     Kulcsszemély ebben a vállalatban Prof. Kassay, aki tulajdonos és egyben a 

Felügyelő Bizottság elnöke is. Olyan koncepciót dolgozott ki a holdingvállalatban, mely 

segíti a tudásmenedzsment integrációját. A folyamat lépésről-lépésre haladt, mely 

elsősorban a stratégiát érintette. Stabil kapcsolatokat alakítottak ki (Szlovákiában és 

külföldön) teoretikus, kutató és tanácsadó intézményekkel, ezzel is biztosítva a külső 

forrásból nyerhető új információk áramlását. 

 

STROJSTAV Nové Mesto nad Váhom a.s. 

     Közepes nagyságú szervezetről van szó, némi hasonlóságot mutat az előbbi 

holdinggal. A tudásmenedzsment folyamatának élén a topmenedzser, valamint a 

tulajdonos áll. Szintén a kapcsolatokra építkeztek tudományos kutatóintézetekkel – 

főként szlovák egyetemekkel és tanácsadó cégekkel - és fejlesztésbe fogtak.  

Az említett cégek láthatóan pozitív eredményeket tudtak felmutatni. Az elmúlt évek 

vizsgálatai bizonyítják, hogy a TM „beágyazása“ a szervezetbe számos előnnyel járt: az 

idő és a költségek csökkentek; javult az információs folyamat, a minőség és a vevőkkel 

való kapcsolat.  
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7. A magyar mélyinterjúk általánosítható megállapításai  

 

A tudásmenedzsment, mint tudatos gyakorlat fiatal. Kevés igazán sikeres magyar 

gyakorlati modell található. A mélyinterjúkhoz mindenesetre olyan, tisztán magyar 

tulajdonban álló vállalatokat választottam, amelyek gazdasági eredményeik, 

növekedésük alapján már bizonyítottak, sikeresek, társadalmilag elismertek. A KKV 

definíciója alapján nem mikro,  inkább a kis- és középvállalat kategóriába tartoznak. A 

mélyinterjúk során arra voltam kíváncsi, hogy: 

 - mit tekintenek tudásnak,  

 - van- e deklarált tudásmenedzsment stratégiájuk 

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

 - milyen a vezetők és munkatársaik képzettsége, milyen képességeket, 

kompetenciákat   

     várnak el diplomás munkatársaiktól, illetve melyeket hiányolják  

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

elért  

   sikereikben mekkora szerepe van a tudás kezelésének, a tudásmenedzsmentnek.  

A kiválasztott KKV-kel lefolytatott mélyinterjúk során a következő általánosítható 

megállapításokat tettem: 

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

alkalmazhatóság  kiemelt hangsúlyt kap:  

„  A megtanult, de nem alkalmazható dolog nem tudás. Érteni kell, és meg kell tudni 

csinálni. Tudás csak az az ismeretszint, amit gyakorlatban tudok alkalmazni.” (HNS) 

 „Tapasztalathalmaz, óriási mennyiségű szakmai ismeret naprakészen, és óriási rutin!  

A mi szakmánkban 3-évente minden teljesen megújul.  A cégben ez a legnagyobb érték. 

A kollégák zöme 1-2 diplomával rendelkezik, sokan itt kezdtek, és a többség 5-10-20 

éve itt dolgozik. Amit a dolgokhoz hozzáteszünk, az a szellemi érték. Ez a szervizesekre, 

és a szoftveresekre is igaz.” (Szintézis) 

 

„Tárgyi ismeretek, kapcsolatok, szabályismeret, összegyűjtött tapasztalat számomra 
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egyformán fontosak. Ahhoz, hogy meg tudjuk becsülni, mennyi munka kell valamihez, 

ismernünk kell a technológiát, az árut.” (Szintetika) 

„ Amivel ipari/mérnöki szinten egy termék létrehozható”. A Műszaki Értelmiségiek 

Napján így fogalmaztak: A mérnöki tudás 3 részből áll: 25 % általános, napi 

gyakorlati ismeret, 25% nem műszaki, általános műveltség, 50 % műszaki/szakmai 

ismeret. A cégnél ez egy olyan képességhalmazban jelenik meg, ami berendezések 

működtetésében tárgyiasul, továbbá olyan képességekben, hogy az elmélet gyakorlattá 

átvihető legyen. (Jankovits Hidraulika)  

-   a megkérdezett vállalatok mindegyike fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a 

tudással,  de megfogalmazott, írásban lefektetett tudásmenedzsment stratégiája 

egyiknek  sincsen.  

-  a vezetés mindegyik eredményesen működő vállalatban érzékelhetően jelen van, 

 bizonyos  menedzsment elveket következetesen alkalmaz 

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

- a vállalatok kivétel nélkül magas minőségi színvonalat képviselnek, egyesek 

vezetők, mások egyediek a saját területükön  

 

ONLINET: „Sikerünkhöz nagymértékben hozzájárul az a tacit tudás, amivel 

 igyekszünk egyediek lenni a piacon.” 

  

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

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

fogékonyság)  

Borsodi László így fogalmaz: „Mivel nem volt igazán lehetőségem iskolai keretek között 

tanulni, minden más lehetőséget megragadtam, ahol bármit elsajátíthattam. Ipartestület, 

Kamara, önerőből való tanulás. Amikor Magyarországról először lehetett kiutazni, 

mindenhol azt igyekeztem kideríteni, a kapitalisták mitől jobbak nálunk. Mindent 

megfigyeltem, és megpróbáltam következtetni. Később az ipartestület, valamint a kamara 

támogatásával szakmai utakon is részt vehettem, mindent elkövettem, hogy pl. egy-egy 

nyugatnémet céghez bejussak. A tudásszomjam Japánba is elvitt, ahol menedzsertréningen 
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vehettem részt, de jártam szakmai tapasztalatokat szerezni Ausztriában, Olaszországban, 

Finnországban és Belgiumban is. 

 

- a vezetők jelentős része korábban nagyvállalatoknál szerzett szakmai tudást, 

tapasztalatot, melyet jelenlegi vállalkozásukban kiválóan tudnak hasznosítani  

Például: Szintézis-Rába, Szintetika- Gardénia és DOMUS,  Pliszé-Gardénia és 

Rábatext, Jankovits Hidraulika-Rába 

  

-  a dolgozók általában nagyon kötődnek hosszútávon ezekhez a vállalatokhoz, 

nem jellemző gyakori cserélődésük, ez a tacit tudás megőrzése szempontjából 

kiemelt  jelentőségű.  

 

A Borsodi Műhely pl. 1982-ben vette fel az első bejelentett főállású alkalmazottat, aki 

még ma is a cégnél dolgozik. A Pliszé Kft.-nél is stabil a létszám, egy fő külföldre 

szerződött, de egyébként nem jellemző a mozgás. 1992 óta egyetlen új ember lépett be. 

Ez a tény a korábbi tudás megőrzése szempontjából kiemelten fontos.  

 

- a tacit tudás expicitté tételére megtalálhatóak törekvések 

pl. Jankovits, HNS,  Borsodi, ONlinet 

   

- a vezetés elvárásainak való megfelelést szinte mindegyik vállalat külön 

elismeréssel is (pl.jutalom utazási lehetőség a családdal, a közösség által odaítélt 

elismerések, stb.) díjazza  

- a dolgozók elégedettségének elérése tekintetében a kellően magas színvonalú  

fizetés  és a megfelelő munkafeltételek alkalmazása mindegyik vállalatnál 

fellelhető. A vállalatok elismerései, díjai, imázsuk, pozitív hatást gyakorolnak 

munkatársaik  közérzetére.  

- a munkatársak kiválasztását mindenütt az adott munkakör betöltéséhez 

szükséges kompetenciák megfogalmazása előzi meg  

-  a munkatársaktól általánosan elvárt tulajdonságok: szakmai tudás, 

gyakorlatban alkalmazható ismeretek, az új dolgokra (innovációra) való 
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nyitottság.  

Többek fogalmaztak meg igényeket, mint: megbízhatóság, elkötelezettség, 

tudásvágy, számbiztonság, realitásérzék, orientálódás, határozottság, 

céltudatosság, értelmesség. A munkatársakból hiányolt képességek között a 

tárgyalóképesség, a kommunikációs készség, a szélesebb látókör került 

megemlítésre. A nyelvtudás KKV-körben való megítélése kétarcú: egyrészt 

feltétlenül kellene, másrészt tartanak attól, hogy a jó nyelvtudással rendelkező 

szakembereket elcsábítják tőlük a nagyvállalatok, multik. (ugyanez a kettősség a 

primer kutatás kérdőíveinek feldolgozása során is kitűnt) 

- az utánpótlás jellemzően vállalaton belülről történik 

- mindegyik vállalatnál megtalálható a képzés, többeknél ez csak belső képzést 

jelent, mások nyitottabbak a külső tanulási formák iránt is.  

Utóbbiak közül kiemelendő az élenjáró technikát képviselő partnerektől való tanulás, 

pl. a Szintézis esetében az IBM, Hewlett Packard, Sysco, vagy a Borsodinál az OPEL 

és az AUDI, vagy a Jankovits Kft.-nél az EATON Ltd., a Bosch és a Rex-Roth. 

  

 - Megítélésem szerint különösen fontos, hogy a felsőoktatással fennálló 

kapcsolat kétarcú: egyeseknél egyáltalán nem látható, (pl. Szintetika, Stasszer) 

[nincs rá igény, vagy nincs rá idő] míg mások erőteljesen támogatják a 

felsőoktatást, és esetleg közös kutatási projektekben is részt vesznek.  

 

A Jankovits Hidraulika Kft. 1997 óta a győri Széchenyi István Egyetem támogatója. 

A társaság rendezte be azt a hidraulikus oktató laboratóriumot, mely folyamatosan 

szolgálja a szakemberképzést. Kezdetektől vallja, hogy a tudomány és technika új 

eredményeit a lehető leggyorsabban be kell építeni a termelés folyamatába. A társaság 

töretlen fejlődésének sarokköve az innováció, amely a cég egész eddigi történetében 

meghatározó szerephez jutott.  
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2005-ben a Széchenyi Egyetem a Pázmány Péter–program keretében kialakítandó 

Járműipari Regionális Tudásközpont megvalósításához szemelte ki partnerének a 

Borsodi Műhelyt. Az együttműködés keretében jelentős kutatási tevékenységet 

folytathat állami támogatással az iparvállalatokkal karöltve az Egyetem. Célja, hogy 

hálózatban fogjon össze kiemelkedő gépészeti, autóipari és járműgyártási innovációs 

és kutatási tevékenységet. Az Egyetem a pályázatban azt is megfogalmazta, hogy 

hallgatói szakmai fejlődéséhez is hozzá kíván járulni, annak érdekében, hogy a 

tanulók tudása valódi legyen, kapcsolódjon a járműipar aktuális helyzetéhez, kutatási 

irányaihoz. A Borsodi Műhely a három évre előre meghatározott fejlesztési terveinek 

megfelelően 2006-ban beszerzett egy nyolctengelyes, különleges esztergamegmunkáló 

központot. A második évben (2007) megvalósította a keménymegmunkálást, tehát a 

hőkezelt alkatrészeknek forgácsolással történő megmunkálását. 2008-ban az 

anyagvizsgálati módszerek fejlesztésére helyeződött a hangsúly. E beruházások a cég 

jövőjét is nagymértékben befolyásolhatják, és ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak 

működni, az itteni szakembereknek magas szintű tudást kell felhalmozniuk. 
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8. A primer kutatás alapadatai 

A megfelelően kitöltött és feldolgozható kérdőívek adatait a 20. táblázat tartalmazza.  

20.sz Táblázat: A minta elemeinek megoszlása 

Magyarország  Szlovákia 

508 Vállalatok száma 238 
Súlyozatlan 
arány (%) 

Súlyozott arány 
(%) 

Ágazat Súlyozatlan 
arány (%) 

Súlyozott arány 
(%) 

4,5 3,4 Mezőgazdaság, 

vadgazdálkodás, 

halászat (A+B) 

8,6 4,2 

13,1 10,0 Építőipar (F) 10,4 7,0 

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

27,5 21,8 Kereskedelem (G) 27,5 35,2 

8,6 4,6 Vendéglátás (H) 4,5 3,4 

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

7,9 31,7 Gazd. tanácsadás, 

ingatlan szolg. (J+K) 

8,6 26,0 

2,2 3,6 Oktatás (M) 0,5 0,6 

1,1 3,6 Egészségügy és 

szociális ellátás (N) 

1,8 2,8 

18,5 7,6 Egyéb 

szolgáltatás(O) 

11,7 2,0 

1990 előtt: 

12,9% 

1990-’95: 

29,9% 

1990 előtt: 

4,0% 

1990-’95: 

37,9% 

1996-’05: 

47,6% 

2005 után: 

9,7% 

Vállalkozások 

alapítása 
1996-’05: 

47,0% 

2005 után: 

11,1% 

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

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

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

Nagyvállalat: 3,9% 

Vállalati 

méretkategória 

Nagyvállalat: 2% 

Magyarország

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

Szlovákia

Mikrovállalkozás

Kisvállalkozás

Középvállalkozás

Nagyvállalat

 

Forrás: saját szerkesztés 
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Mivel a mintavétel módszere iparág szerinti diszproporcionális rétegzés volt, ezért a 

minta iparáganként súlyozásra került. A súlyozás során kétféle súlyfaktorokkal 

dolgoztam: kiindulási helyzetben mind Szlovákia, mind pedig Magyarország esetében 

korrigáltam a súlyok segítségével az iparági szerkezetet a valós iparági struktúrának 

megfelelően. Az elemzés második felében pedig mindegyik minta úgy került 

korrigálásra, hogy mind Szlovákia, mind pedig Magyarország tekintetében a magyar 

iparági szerkezet arányai jelenjenek meg. Ezzel a módszerrel ki lehetett szűrni az 

eredményekből az iparági struktúra eltéréséből fakadó torzítást, és az ezután 

megmaradt különbségek egyértelműen két tényezőre vezethetőek vissza: egyrészt a két 

vizsgált ország közötti gazdaságpolitikai, üzleti klímabeli különbségekre, másrészt a 

mikroszereplők kulturális, üzletviteli, szociológiai és egyéb sajátosságaira. 

A Likert- skálákkal, illetve minősítő skálákkal operacionalizált változókat intervallum 

mérési szintű változóknak tekintettem. Az itemek magas mérési szintű változókként 

történő kezelése elfogadott a magatartási menedzsment kutatásokban, és emellett az 

elemzések változatosabb statisztikai lehetőségeket is kínálnak a komplex 

összefüggésrendszer felderítésére.  A kompetenciák kapcsán nyitott kérdéseket is 

alkalmaztam a leggyakoribb hiányosságok felderítése céljából. 

A felsőoktatás és a kis-és középvállalati szféra kapcsolata tekintetében a kutatás 

részben a kis- és középvállalati szektor munkaerő keresleti oldalára irányult, elsősorban 

a vállalatok diplomás munkavállalókkal szemben megnyilvánuló elvárásaira tekintettel. 

Mivel a minta összetétele lehetővé tette a magyar és szlovák válaszok 

összehasonlítását, az elemzés elkészült a korábban bemutatott statisztikai módszerek 

segítségével, felhasználva a magyar gazdaságszerkezetnek megfelelő súlyokat. 

 

8.1 A primer kutatás hipotéziseinek vizsgálata  

 

H1a: A  tudással kapcsolatos szervezeti kulturális elemek mind a szlovák mind a 

magyar vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatók le. 

 

Abból indultam ki, hogy a földrajzilag és fejlettségben is közel található, hasonló 

méretű  vállalatok esetében a szervezeti kulturális elemek vonatkozásában nem lesz 

fellelhető lényeges különbség. A hipotézis elemzéséhez többváltozós módszertant, ezen 

belül faktorelemzést használtam, mely megfelelő módszer arra, hogy a változók mögötti 
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látens struktúrát fel lehessen vele deríteni. A vizsgált változószett a szervezeti kultúra és 

vezetési stílus 20 Likert- skálán mért változója volt. 

A faktorelemzés elvégzésének kiinduló feltétele, hogy az adatbázis elemszáma 

minimálisan 100 legyen. Ennek a felhasznált minta bőségesen eleget tett. Statisztikai 

értelemben a vizsgálat további feltétele, hogy a felhasznált itemek megfelelően 

korreláljanak egymással, melynek ellenőrzésére a Kayser- Meyer- Olkin mutató került 

kiszámításra az SPSS programcsomag segítségével (0,762) és megvizsgáltam a Bartlett- 

féle szférikus próba szignifikanciaszintjét (χ2=3195,535; szabadsági fok (df)=190; 

szignifikancia=0,000). Mindkét eredmény azt mutatta, hogy a vizsgált 20 változó 

tökéletesen alkalmas statisztikai szempontból a faktorelemzésre, mivel azok páronként 

nem korrelálatlanok. 

A faktorelemzés a nagyszámú változó esetében leggyakrabban alkalmazott 

főkomponens elemzés módszerével került elvégezésre. A faktorok számának 

meghatározása során a „scree plot” ábra a 2-, illetve a 4- faktoros megoldást sugallta, 

azonban mindkét esetben az alapváltozók varianciájának nagy része elveszett volna a 

változóredukálás során.131 A végső modellben  ezért összesen 6 faktort tartottam meg, 

mivel a 6. faktor még mindig 1-nél nagyobb sajátértékkel rendelkezett. A 

változóredukció eredményeként létrejött hatfaktoros megoldás az eredeti variancia  

58,285%-át magyarázta, így statisztikai szempontból kielégítő eredményre vezetett. 

A végső kommunalitások mindenhol kielégítették a hüvelykujj- szabályként elfogadott 

0,250-es alsó küszöbértéket, így emiatt az elemzésben változótól nem kellett megválni 

(22. sz. táblázat). 

 
21.sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus változókon végzett faktorelemzés 
végső kommunalitásai 
 

  
Kicsomagolás 

Jellemző a nyitott légkör 0,473 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 0,550 

A tanulás elfogadott a vállalatnál 0,604 

Gyakori a team-munka 0,566 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél 0,433 

                                                 
131  A kétfaktoros megoldás 31,383%-át tartotta volna meg, míg a négyfaktoros megoldás 46,817%-
ot tartott volna meg az eredeti változók varianciájából, amely elfogadhatatlan kompromisszumot jelentett 
volna. 
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Bizalomra épül a szervezet 0,639 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 0,659 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 0,655 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 0,390 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében 0,422 

A munkakörök merevek 0,617 

Hierarchikus a szervezeti struktúra 0,638 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok 0,488 

Szoros kapcsolatok működnek 0,490 

A vezetőség határozott 0,669 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 0,656 

Centralizált a célkijelölés 0,712 

Decentralizált a célkijelölés 0,691 

Demokratikus a célkijelölés 0,683 

Ellenőrző funkciójú a vezetés 0,621 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

 

A faktorokat a könnyebb értelmezhetőség céljából rotáltam, a leggyakrabban 

alkalmazott Varimax rotációs módszer segítségével. A faktorsúlyokat és a kialakított 

faktorstruktúrát a 22. sz. táblázat tartalmazza. 

 
22. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetés változókból kialakított faktorstruktúra 
  Komponenes 

  1 2 3 4 5 6 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok 
0,635 

-

0,216 
0,021 

-

0,132 

-

0,139 
0,030 

Ellenőrző funkciójú a vezetés 
0,623 0,024 

-

0,070 
0,242 0,310 

-

0,027 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél 
0,580 

-

0,016 

-

0,092 

-

0,132 

-

0,265 
0,025 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében 
0,520 

-

0,013 

-

0,024 

-

0,019 

-

0,138 
0,263 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 

-

0,068 
0,804 0,061 0,022 0,060 0,003 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 
0,011 0,746 0,296 

-

0,087 
0,038 0,040 

Szoros kapcsolatok működnek 

-

0,131 
0,547 0,058 0,200 0,272 

-

0,162 

Bizalomra épül a szervezet -0,544 0,022 0,291 0,086 -
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0,501 0,008 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 

-

0,107 
0,435 0,249 

-

0,038 
0,226 

-

0,006 

Demokratikus a célkijelölés 
0,030 0,274 0,772 

-

0,011 
0,036 

-

0,099 

Decentralizált a célkijelölés 
0,094 0,114 0,771 0,209 0,118 

-

0,132 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 

-

0,364 
0,059 0,615 

-

0,032 
0,109 0,151 

Centralizált a célkijelölés 
0,084 

-

0,081 
0,178 0,814 0,057 

-

0,024 

A vezetőség határozott 

-

0,052 
0,097 

-

0,109 
0,759 0,240 0,108 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 

-

0,335 
0,126 0,062 0,692 

-

0,144 
0,130 

Gyakori a team-munka 

-

0,010 
0,279 0,098 0,110 0,683 

-

0,006 

A tanulás elfogadott a vállalatnál 

-

0,224 
0,008 0,296 

-

0,004 
0,604 0,177 

Jellemző a nyitott légkör 

-

0,406 
0,126 0,045 0,024 0,539 0,002 

A munkakörök merevek 

-

0,079 

-

0,034 
0,078 0,048 0,139 0,763 

Hierarchikus a szervezeti struktúra 
0,301 

-

0,011 

-

0,223 
0,141 

-

0,069 
0,688 

Kicsomagolási módszer: Principal Component Analysis (főkomponens elemzés).  

Forgatási módszer: Varimax módszer Kaiser normalizációval. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Az első faktor („problémák”) a humán jellegű problémákat operacionalizáló változókat 

tartalmazza. Ez annyit jelent, hogy az egyes változók által jelölt humán erőforrás 

problémák rendszerint nem járnak egyedül, ha az egyik probléma felmerül egy cég 

életében, akkor nagy valószínűséggel a többi problémával is szembesül a menedzsment. 

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

szakirodalomban olyan nagy súllyal megjelenő szervezeten belüli kapcsolati- bizalmi- 

együttműködési hálót írják le. Ezek alapján az első faktorhoz hasonlóan itt is azt 

mondhatjuk, hogy azok a szervezetek, melyekben a társadalmi háló egy eleme erősebb, 

ott a többi ilyen elem is erősebb. A harmadik faktor az autonómia nevet kapta, hiszen 

olyan tényezőket tömörített, melyek az alkalmazottak önállóságát írták le. A 4. faktor a 
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menedzsment centralizáltságát, míg az 5. faktor a szervezeti kultúra tanulásra való 

nyitottságát írja le. Az utolsó faktor pedig a szervezet hierarchizáltságát jellemzi. 

Az elvégzett faktorelemzés eredményeként kimondható, hogy a kis- és középvállalatok 

tudástőke szempontjából vizsgált szervezeti kulturális és vezetői stílus jellemzőit 

összesen 6 szemponttal lehet leírni: 

• Belső társadalmi hálózat erőssége, 

• Alkalmazotti autonómia, 

• A menedzsment centralizáltsága, 

• Tanulási attitűd, 

• Szervezeti hierarchia, 

• Szervezeti problémák. 

 

A H1a hipotézis vizsgálata céljából az előzőekben az egész mintán elvégzett 

faktorelemzést szerző elvégezte külön- külön a szlovák és a magyar vállalatok 

almintáján. A vizsgálat mind a magyar, mind pedig a szlovák minta esetében az 

előzőekben ismertetett módszertan segítségével készült el főkomponens elemzés, és 

Varimax rotáció segítségével. A magyar minta faktorszerkezetét az 23.sz. táblázat, a 

szlovák minta változóstruktúráját pedig a 24.sz. táblázat mutatja. 

 
23. sz. Táblázat: A magyar alminta szervezeti kultúra és vezetés változókból kialakított 
faktorstruktúrája 
  Komponens 

  1 2 3 4 5 6 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 0,764 -0,018 -0,002 0,169 -0,010 0,056 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 0,751 0,022 -0,110 0,284 0,039 -0,018 

Szoros kapcsolatok működnek 0,633 0,206 0,123 -0,028 -0,107 0,277 

Bizalomra épül a szervezet 0,620 0,302 0,303 0,070 -0,111 -0,241 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 0,445 0,219 0,026 0,379 0,198 -0,055 

A tanulás elfogadott a vállalatnál 0,084 0,726 -0,011 0,258 0,151 0,191 

Jellemző a nyitott légkör 0,172 0,677 0,038 -0,089 -0,089 0,040 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél -0,034 -0,581 -0,254 -0,116 0,174 0,199 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok -0,380 -0,418 -0,207 0,178 0,225 0,344 

Centralizált a célkijelölés -0,060 0,015 0,799 0,183 0,067 0,207 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 0,097 0,050 0,758 0,044 -0,031 -0,272 

A vezetőség határozott 0,095 0,188 0,710 -0,132 0,182 0,227 

Decentralizált a célkijelölés 0,163 -0,031 0,209 0,760 -0,084 0,187 



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

 

 139 

Demokratikus a célkijelölés 0,317 0,003 -0,079 0,753 -0,114 0,075 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 0,017 0,423 0,013 0,578 -0,025 -0,221 

A munkakörök merevek -0,007 0,185 0,109 0,144 0,744 -0,100 

Hierarchikus a szervezeti struktúra -0,010 -0,199 0,082 -0,219 0,720 0,112 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében -0,067 -0,284 -0,043 -0,155 0,492 0,269 

Ellenőrző funkciójú a vezetés -0,003 -0,071 0,085 0,065 0,096 0,752 

Gyakori a team-munka 0,257 0,254 0,053 0,049 -0,026 0,518 

Kicsomagolási módszer: Principal Component Analysis (főkomponens elemzés).  

Forgatási módszer: Varimax módszer Kaiser normalizációval. 

Forrás:  saját szerkesztés 

 

Mint a táblázatból leolvasható, a faktorstruktúra lényegét tekintve nem változott a teljes 

mintához viszonyítva: megmaradt a belső társadalmi hálózat erősségét leíró (1.) 

faktor, a menedzsment centralizáltságának foka (3.), az alkalmazotti autonómia 

(4.), valamint a hierarchikusság (5.) fokozata. Szembetűnő azonban, hogy a probléma 

faktora felbomlott, és az azt alkotó változók beolvadtak a többi faktor közé. Érdemes 

megfigyelni, hogy az alulmotiváltság és a konfliktusok negatív faktorsúllyal a tanulás 

attitűd mellé csatlakozott, mely azt sugallja, hogy Magyarországon azoknál a 

vállalatoknál jelent problémát a gyakori konfliktus, valamint az alulmotiváltság, ahol 

egyébként a tanulási hajlandósággal is problémák vannak. Hasonlóan a hierarchikus 

szervezetek is nagyobb valószínűséggel néznek szembe a fluktuáció magasabb 

szintjével. 

Az előzőekben említett elemzést hasonló metodika alapján a szlovák mintán is 

elvégezve az alábbi eredményre jutunk: (24. sz. táblázat). 

24. sz. táblázat: A szlovák alminta szervezeti kultúra és vezetés változókból kialakított 
faktorstruktúrája 
  Komponens 

  1 2 3 4 5 6 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében -0,642 0,172 -0,105 0,180 -0,200 0,282 

Szoros kapcsolatok működnek 0,638 0,300 0,245 0,246 -0,059 -0,115 

Bizalomra épül a szervezet 0,599 -0,047 0,301 0,379 0,029 0,095 

Ellenőrző funkciójú a vezetés -0,560 -0,130 0,480 -0,026 0,133 0,064 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok -0,552 -0,169 -0,062 0,015 -0,220 -0,155 

Jellemző a nyitott légkör 0,497 0,246 0,073 0,126 0,282 0,085 

Demokratikus a célkijelölés 0,109 0,841 0,023 0,097 0,060 -0,111 

Decentralizált a célkijelölés 0,013 0,723 0,136 -0,064 0,340 -0,247 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 0,211 0,654 -0,070 0,265 0,154 0,318 
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Centralizált a célkijelölés -0,065 0,084 0,788 -0,117 0,058 -0,135 

A vzetőség határozott 0,296 0,029 0,780 0,076 0,021 0,063 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 0,278 0,039 0,604 0,273 0,092 0,273 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 0,292 -0,039 0,045 0,777 0,081 -0,040 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések -0,132 0,276 0,028 0,718 0,133 -0,086 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 0,020 0,138 -0,069 0,495 0,244 -0,243 

A tanulás elfogadott a vállalatnál -0,003 0,361 0,030 0,043 0,733 0,043 

Gyakori a team-munka 0,257 0,197 0,219 0,145 0,582 0,065 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél -0,350 0,269 -0,004 -0,286 -0,487 0,007 

A munkakörök merevek 0,105 -0,056 -0,093 -0,035 0,227 0,724 

Hierarchikus a szervezeti struktúra -0,208 -0,054 0,209 -0,137 -0,192 0,663 

Kicsomagolási módszer: Principal Component Analysis (főkomponens elemzés).  

Forgatási módszer: Varimax módszer Kaiser normalizációval. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 24. sz. táblázatot megvizsgálva a szlovák mintában is megtalálható és kimutatható a 

belső társadalmi hálózat erőssége faktor (1.), alkalmazotti autonómia (2.), 

menedzsment centralizáltsága (3.), valamint a hierarchia faktora.  A tanulási attitűd 

módosult változótartalommal, de szintén kimutatható. Összességében tehát 

megállapítható, hogy mind a magyar, mind pedig a szlovák vállalatok esetében a tudást 

támogató szervezeti kultúra hasonló faktorokkal írható le, így a H1a hipotézis 

igazoltnak tekinthető. 

 

H1b: A két ország szervezetei között a tudástámogató szervezeti kultúra és vezetési 

stílus tekintetében nincs eltérés. 

 

A hipotézis vizsgálatához a tudásmenedzsment szakirodalmában előforduló tipikus 

vezetési és szervezeti kulturális elemek kerültek bevonásra. Ezek a  felső vezetés 

tudástámogató magatartására, a célkijelölés demokratizmusára,  a szervezeti felépítésre, 

a csoportos illetve team-szerű munkavégzés gyakorlatára, a szervezetben kialakított 

bizalom légkörére, a dolgozói kezdeményezések támogatottságára és a dolgozók 

szervezethez való hűségére, valamint a kialakult konfliktusok kezelésének gyakorlatára 

vonatkoztak. Összesen 20 változó került az elemzésbe, mely megítélésem szerint lefedte 

a tudástámogató szervezeti kultúra és vezetési stílus legfontosabb aspektusait. A 

változók listáját és a legfontosabb leíró statisztikák eredményét – átlag és szórás 

értékek- a 25. sz. táblázat tartalmazza. 
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25 sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus operacionalizálása során 
felhasznált változók 

Összesen   Magyarország   Szlovákia   

  N Átlag Szórás  N Átlag Szórás  N Átlag Szórás 

Jellemző a fluktuáció az 

alkalmazottak körében 735 2,02 1,079   498 1,952 1,076   238 2,163 1,074 

Gyakoriak a szervezeten 

belüli konfliktusok 733 2,08 0,827   494 2,092 0,850   239 2,055 0,777 

Jellemző az 

alulmotiváltság  728 2,28 0,96   495 2,257 0,979   233 2,316 0,918 

Hierarchikus a szervezeti 

struktúra 732 2,89 1,111   496 2,838 1,106   236 2,985 1,118 

Gyakoriak az alulról jövő 

kezdeményezések 732 2,99 0,929   493 2,970 0,955   239 3,025 0,874 

Demokratikus a 

célkijelölés 722 3,22 0,97   484 3,202 0,968   238 3,264 0,974 

A munkakörök merevek 735 3,27 1,089   499 3,332 1,139   236 3,126 0,963 

A beosztottak nagyfokú 

önállósággal rendelkeznek 724 3,32 0,928   485 3,390 0,943   239 3,169 0,880 

Szoros kapcsolatok 

működnek 734 3,53 0,882   495 3,537 0,907   239 3,509 0,828 

Ellenőrző funkciójú a 

vezetés 726 3,58 1,024   488 3,568 1,039   238 3,605 0,993 

A gyakorlatközösségek 

elterjedt módszer a 

vállalatnál 738 3,6 0,951   499 3,543 0,993   239 3,714 0,847 

A felső vezetés támogatja a 

kezdeményezéseket 734 3,63 0,897   497 3,693 0,893   238 3,492 0,890 

Az alkalmazottak 

megvalósító szerepet 

játszanak 739 3,71 0,786   502 3,700 0,770   237 3,741 0,821 

Decentralizált a 

célkijelölés 723 3,76 0,858   486 3,758 0,871   237 3,772 0,832 

Bizalomra épül a szervezet 736 3,87 0,832   497 3,919 0,846   239 3,782 0,795 

A tanulás elfogadott a 

vállalatnál 739 3,89 0,888   500 3,928 0,868   239 3,806 0,926 

Centralizált a célkijelölés 724 3,99 0,771   487 4,001 0,729   237 3,968 0,852 

Gyakori a team-munka 744 4,07 0,902   505 4,096 0,904   239 4,017 0,898 
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Jellemző a nyitott légkör 741 4,08 0,744   502 4,080 0,752   239 4,066 0,729 

A vezetőség határozott 740 4,15 0,725   503 4,130 0,731   237 4,207 0,711 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A 25. sz. táblázat egyaránt tartalmazza a magyar vállalatoknál és a szlovák 

versenytársaknál megfigyelt válaszok átlagait és szórásértékeit. A változók mérése 

ötfokozatú Likert-skálán történt, ahol az „egyáltalán nem értek egyet” válasz kapta a 

kódolás során az „1” értéket, míg a „teljesen egyetértek” kategória az „5” értéket. A 

táblázat legalacsonyabb átlagértéket kapott változói a szervezeti kultúra szempontjából 

negatív tartalmú kijelentések voltak. A táblázat adatai alapján továbbá megállapítható, 

hogy a magyar és szlovák vállalkozások változókra képzett átlagértékei meglehetősen 

közel esnek egymáshoz. 

A H1 hipotézis vizsgálatához a 24. sz. táblázatban feltüntetett 20 változó került 

felhasználásra, és első lépésben összevetésre kerültek a szlovák és a magyar vállalatok 

által adott válaszok. A két csoport változóinak statisztikai eltérését a gyakorlatban 

független mintás T- próba, vagy Mann- Whitney- féle U-próba segítségével szokták 

elvégezni. A T-próba alkalmazásának legfontosabb feltétele, hogy a vizsgált változó 

normális eloszlású legyen. Ha ez nem teljesül, akkor a próba nem alkalmazható. Ekkor 

nem paraméteres Mann- Whitney próbát lehet használni a hipotézis vizsgálatához. 

Első lépésben elvégeztem a változók normalitásának vizsgálatát, melyhez Kolmgorov- 

Smirnov próbát használtam. A 20 változóra elvégzett teszt eredményét a mellékletben 

csatolt 26. táblázat tartalmazza. Mint a táblázatból látszik, a Kolmogorov- Smirnov 

próbák szerint az összes változó eloszlásfüggvénye szignifikánsan eltér a normális 

eloszlástól, vagyis a T- próba nem végezhető el egyetlen esetben sem. Ezért az 

elemzéshez a Mann- Whitney- féle U-próbát használtam fel, melynek eredményét a 27. 

sz. táblázat tartalmazza. 

 
 
27. sz. táblázat:  A szervezeti kultúra és vezetés változóinak összehasonlítása 
Magyarország és Szlovákia esetében 

  

Mann-

Whitney U 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Jellemző a nyitott légkör 
66123,5000 0,587 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 55889,5000 0,000*** 
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A tanulás elfogadott a vállalatnál 61937,0000 0,049* 

Gyakori a team-munka 64925,5000 0,259 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél 62818,5000 0,376 

Bizalomra épül a szervezet 
60400,0000 0,017* 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 62555,5000 0,087 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 65965,5000 0,818 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 57660,0000 0,001** 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében 58465,5000 0,002** 

A munkakörök merevek 58517,5000 0,004** 

Hierarchikus a szervezeti struktúra 60820,0000 0,054 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok 64851,5000 0,488 

Szoros kapcsolatok működnek 65553,0000 0,639 

A vezetőség határozott 63361,5000 0,146 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 64378,0000 0,308 

Centralizált a célkijelölés 64664,5000 0,836 

Decentralizált a célkijelölés 63783,0000 0,631 

Demokratikus a célkijelölés 64959,0000 0,924 

Ellenőrző funkciójú a vezetés 62010,5000 0,216 

Forrás:  saját szerkesztés 

 

Mint a 27. sz. táblázat adataiból látható, az önállóság, a tanulás elfogadottsága, a 

bizalom, a felső vezetés támogatása, a fluktuáció és a munkakörök merevségében 

van eltérés a két ország vállalkozásai között. Az átlagértékeket tartalmazó táblázat 

adataiból leolvasható egyúttal, hogy egyetlen tényező kivételével – ez pedig a 

munkakörök merevsége - a magyar vállalatokra jellemzőbb a tudástámogató szervezeti 

kultúra és vezetési stílus. 

Felmerül a kérdés, hogy ezeket az eltéréseket mi okozza? Vajon a két ország eltérő 

iparszerkezete befolyásolja az átlagértékek alakulását, vagy pedig ennél mélyebb 

kulturális okok húzódnak meg mögötte? Hogy a kérdésre választ kapjak, módosítottam 

a korábban használt iparági súlyokat, melyek a minta megoszlását mindkét országban a 
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valós iparági szerkezethez igazították. Az elemzés következő lépésében mindegyik 

minta úgy került korrigálásra ipari szerkezet tekintetében, hogy mind Szlovákia, mind 

pedig Magyarország tekintetében a magyar iparági szerkezet arányai jelenjenek meg. 

Ezzel a módszerrel ki lehetett szűrni az eredményekből az iparági struktúra eltéréséből 

fakadó torzítást, és az ezután megmaradt különbségek egyértelműen két tényezőre 

vezethetőek vissza: egyrészt a két vizsgált ország közötti gazdaságpolitikai, üzleti 

klímabeli különbségekre, másrészt a mikroszereplők kulturális, üzletviteli, szociológiai 

és egyéb sajátosságaira. 

A kialakított alternatív súlyozási módszerrel ismét megvizsgálva a változók eloszlását 

Kolmogorov- Smirnov próba segítségével,  ismét mind a 20 változó esetében eltért az 

eloszlás a normális eloszlás mintázatától. Ezért az elemzés további részében is a 

korábban alkalmazott Mann- Whitney próbát lehetett alkalmazni. 

 
28. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetés változóinak összehasonlítása 
Magyarország és Szlovákia esetében azonos iparági szerkezet feltételezése mellett 

  

Mann-

Whitney U 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Jellemző a nyitott légkör 62601,0000 0,446 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 55659,5000 0,008** 

A tanulás elfogadott a vállalatnál 61535,5000 0,278 

Gyakori a team-munka 62701,5000 0,381 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél 61850,0000 0,868 

Bizalomra épül a szervezet 58491,0000 0,038* 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 56959,5000 0,006** 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 62958,5000 0,795 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 56389,5000 0,006** 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében 56628,0000 0,007** 

A munkakörök merevek 57524,0000 0,025* 

Hierarchikus a szervezeti struktúra 59068,5000 0,120 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok 58443,0000 0,042* 

Szoros kapcsolatok működnek 62696,5000 0,656 

A vezetőség határozott 60636,5000 0,163 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 61997,5000 0,413 

Centralizált a célkijelölés 61852,5000 0,860 

Decentralizált a célkijelölés 61778,0000 0,877 

Demokratikus a célkijelölés 59513,5000 0,294 

Ellenőrző funkciójú a vezetés 62194,0000 0,822 
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Forrás: a szerző saját szerkesztése 

 

Mint a 28. sz. táblázat igazolja, az iparági szerkezet torzításainak kiszűrésével 

megváltozott a szignifikánsan különböző változók köre. Megmaradt az alkalmazotti 

önállóságban, a bizalomban, a felső vezetés támogatásában, a fluktuációban és a 

munkakörök merevségében tapasztalható különbség. Megszűnt a tanulás 

elfogadottságában meglevő különbség, és megjelent a gyakorlatközösségek és 

szervezeti konfliktusokban jelentkező szignifikáns differencia. Érdemes megemlíteni, 

hogy az önállóság, a bizalom, a felső vezetés támogatásában és fluktuációban a magyar 

vállalatok mutatnak jobb pozíciót, míg Szlovákia esetében a munkakörök kevésbé 

merevek, jellemzőbbek a spontán szerveződő gyakorlatközösségek, és alacsonyabb a 

konfliktusok száma. 

A hipotézis komplex vizsgálatához felhasználtam a H1 hipotézis bizonyítása során is 

felhasznált faktorszerkezetet, ahol elmentettem minden egyes eset mellett a 

faktorszkórokat. Az így kialakított 6 változó átlagértékeinek eltérését megvizsgáltam 

mind a szlovák mind a magyar vállalatok esetében. A statisztikai elemzés előtt 

elvégeztem a változók normalitás- vizsgálatát Kolmogorov-Smirnov próba segítségével, 

mely egyetlen változó kivételével –a menedzsment centralizáltsága faktor kivételével - 

normál eloszlásúnak bizonyult. Ezért az 5 normál eloszlású faktor esetében független 

mintás T- próbát, míg a nem normál eloszlású faktor esetében Mann- Whitney- féle U- 

próbát használtam fel. A hipotézisvizsgálat eredményéről a mellékletben csatolt 29.sz. 

táblázat ad bővebb tájékoztatást.  

A táblázatból leolvasható, hogy a konfliktus faktorában és a nyitottság faktorában 

tapasztalható a két sokaság között eltérés. A vizsgálat azonban nem ad arra választ, 

hogy ez az eltérés minek köszönhető. Megvizsgálta, hogy a két ország 

gazdaságszerkezete miként befolyásolja a faktorok átlagának alakulását. A módszertan a 

korábban bemutatottaknak megfelelően ismét a súlyozás módosításán alapult, melynek 

értelmében a szlovák mintát úgy súlyozta, hogy az azonos szerkezetű legyen a magyar 

iparági struktúrával. Az így elvégzett hipotézisvizsgálat kimutatta, hogy az előzőekben 

feltárt faktorátlag eltérések a gazdasági szerkezet eltéréseinek tudhatók be. 

 

A H1b hipotézis részben igazoltnak tekinthető. Az önálló változókon elvégzett 

vizsgálatok egyes esetben mutattak szignifikáns eltérést még azonos gazdasági 

szerkezeti súlyozás mellett is, azonban a szervezeti kultúra és vezetési faktorokon 
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elvégzett tesztelés nem mutatott ki a két ország esetében szignifikáns eltérést a változók 

között. 

 

H1c: A vállalatok szervezeti kultúra alapján tipizálható csoportokat alkotnak, 

melyek mind Magyarországon, mind Szlovákiában kimutathatóak. 

 

A hipotézis vizsgálatához felhasználtam a H1 hipotézis tesztelése során kialakított 

faktorkomponenseket. A bizonyítás kézenfekvő módja az volt, hogy a faktorszkórok 

változóként való felhasználásával klaszterelemzési módszerrel csoportokat képeztem 

mind a szlovák, mind pedig a magyar almintán. A módszer pozitívuma az, hogy a 

faktorváltozók a módszer matematikai hátteréből fakadóan egymással korrelálatlanok 

lesznek, nem torzítva el ezzel a klaszterstruktúrát a változók esetleges redundanciája 

miatt. 

A klaszterelemzés előtt elvégeztem a kiugró értékek azonosítását, melyre a 

„legközelebbi szomszéd” klaszterezési módszert használtam fel. A magyar mintában 

összesen két kiugró esetet, míg a szlovák mintán lefuttatott elemzéssel egy esetet tudtam 

kiszűrni. 

A klaszterelemzéshez szükséges technikai értelemben továbbá az, hogy a változók 

legalább intervallumskálán mértek legyenek. Ez a feltétel teljesült, mint arra a 

korábbiakban rámutattunk. 

A klaszterelemzéshez hierarchikus módszert használtam fel, mégpedig a leginkább 

elfogadott Ward- módszert, mely a csoporton belüli varianciaminimalizáláson alapul. A 

magyar mintán elvégzett elemzés az elemegyesítési táblázat alapján készített 

koefficiens- ábra segítségével a könyökszabály alapján a négyklaszteres megoldás 

ígérkezett a legjobb tulajdonságúnak, így ezt a megoldást fogadtam el. A klaszterek 

interpretálását és jellemzését az egyes csoportok alapváltozókra kapott átlagértékei 

alapján végeztem el. 

Mint az a mellékletként csatolt 31. sz. táblázatból leolvasható, 4 csoport jellemző a 

vizsgált magyar vállalatok körében. Az első csoportot olyan vállalatok alkotják, melyek 

meglehetősen gyenge alkalmazotti autonómiával jellemezhetőek, viszont a szervezeti 

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

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

konfliktusok magas arányát Ezt a szervezettípust nevezhetjük a belső kapcsolatok 
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hiánya miatt kapcsolatszegény típusnak. Azonban ez a belső kapcsolati háló gyengeség 

nem önmagában jellemzi ezt a csoportot, hanem ezzel együtt jár a menedzsment 

erősebb centralizáltsága és a hierarchia magasabb foka is. A harmadik csoport a 

humánorientált szervezet klasztere: itt jellemző a nagyon erős belső összetartás, 

jellemző az autonómia, a határozott vezető jelenléte, a nyitottság, és a hierarchia 

kevésbé élesen van jelen. A 4. típus nevezhető egy laissez- faire típusú szervezetnek, 

ahol a vezetés kevésbé domináns, az autonómia viszonylag erősebb, és a szervezet is 

kevésbé nyitott. 

A klaszterek statisztikai különbözőségét a csoportátlagok összehasonlításával 

vizsgáltam. Ehhez első lépésben elvégeztem a szervezeti kultúra és vezetési stílus 

faktorok normalitás- vizsgálatát a magyar mintán. A Kolmogorov- Smirnov próbák 

szerint a változók megfeleltek a normalitási kritériumnak, így az összehasonlítás során 

alkalmazni tudtam a varianciaanalízis módszerét. Az elvégzett elemzés azt mutatta, 

hogy az egyes klaszterek középpontjai statisztikai értelemben is eltértek egymástól. Az 

elvégzett Post Hoc tesztek szerint nemcsak egy csoport átlaga tért el szignifikánsan a 

faktorváltozók tekintetében, hanem a változók nagy részére ez páronként is igaz volt. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy a kialakított klaszterstruktúra helyesen írja le a 

vállalatok típusait. A szervezeti kultúra- vezetési stílus alapján képzett klaszterek 

különbözőségének vizsgálati adatait a magyar mintán a mellékletként csatolt 31. sz. 

táblázat tartalmazza. 

 

A klaszterelemzést a szlovák almintán is elvégezve (Ward módszer) háromklaszteres 

struktúrát fogadtam el, mivel a könyökszabály alapján a legkedvezőbbnek ez a struktúra 

mutatkozott. A klaszterek tulajdonságait ismételten a változók csoportátlagai alapján 

vizsgáltam. 

Amint az a mellékletként csatolt 33. sz. táblázatból is látható, nemcsak a csoportok 

számossága, hanem azok tartalma is különbözik a magyar almintán kapott 

klaszterstruktúrától. Szlovákiában meglepő módon a humánorientált szervezetek (2. 

csoport) néznek szembe több humán jellegű problémával. Ezzel szemben azok a 

szervezetek, melyek erős belső társadalmi hálóval, de csekély autonómiával és erős 

hierarchiával rendelkeznek, kevésbé találják szembe magukat humán erőforrás 

problémákkal. 

Összességében, ha tipizálni szeretnénk a szlovák kis- és középvállalkozásokat, azt 

mondhatjuk, hogy van egy olyan csoport, melyre egyik faktor jellemzője sem 
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érvényes, vagyis ezek azok a vállalatok, melyek sodródnak az árral. Van egy olyan jól 

kitapintható klaszter, mely erős belső társadalmi hálóval, magas autonómiával, 

határozott menedzsmenttel rendelkezik, emellett nyitott és gyengén hierarchikus. A 

harmadik csoportot pedig az erősen vezetőhöz kötődő, nagyon gyenge alkalmazotti 

autonómiával rendelkező és tanulási szempontból kevésbé nyitott vállalatok alkotják. 

Elvégeztem a szlovák mintán is a klaszterstruktúra különbözőségének vizsgálatát, 

melyhez ismételten a varianciaanalízis módszerét használtam fel. 

 

Mint a 34. sz. táblázatból látható, a konfliktus faktor kivételével mindegyik más faktor 

esetében szignifikáns különbség van legalább egy klaszter esetében. A Post Hoc tesztek 

megerősítették, hogy nemcsak egy, hanem a legtöbb csoport átlaga között szignifikáns 

különbség mutatkozik, így a klaszterstruktúra elfogadható a szlovák vállalatok tipizálási 

alapjaként. 

Összességében elmondható, hogy a magyar és a szlovák vállalatok csoportja más 

klaszterstruktúrával írható le, mely egyben azt is jelenti, hogy a vállalatok tipizálása 

eltér a két ország esetében. A H1c hipotézis elvetve. 

 

H2: A vállalati méretkategória alapján a vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti 

kultúrája és vezetési stílusa szignifikánsan különbözik egymástól. 

 

A szervezeti kultúra és vezetési stílus operacionalizálására a H1 hipotézis tesztelése 

során feltárt faktorokat használtam fel. A vállalati méretkategóriát az alkalmazotti 

létszám segítségével ragadtam meg. Mivel a kérdőívekben az árbevételre és 

mérlegfőösszegre vonatkozó adatok nagymértékben hiányosak voltak, ezért ezeknek a 

figyelembe vétele nagyon erősen redukálta volna az értékelhető vállalatok körét, így 

ezeket a tényezőket figyelmen kívül hagytam. A méretkategóriák bontása során 0-9, 10-

49, 50-249, 250- alkalmazotti létszámokat tekintettem rendre mikro-, kis-, közép-, 

nagyvállalatoknak. Mivel a változók operacionalizálása során a függő változók rendre 

magas mérési szintűek voltak, valamint a független változók ordinális skálán 

értelmezettek, ezért a varianciaanalízis módszeréhez folyamodtam a vizsgálat során. 

A varinaciaanalízis elvégzésének két feltétele van: egyrészt a függő változók 

normalitásának megléte, másrészt szóráshomogenitás. Az első feltételt Kolmogorov- 

Smirnov próba segítségével, míg a másodikat Levenee- teszt segítségével végeztem el. 
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A Kolmogorov- Smirnov próba kimutatta, hogy a menedzsment centralizáltsága faktor 

nem tekinthető normális eloszlásúnak, azonban a többi változóra teljesül ez a feltétel. 

(35. sz. táblázat)  

A Levenee- teszt eredményeit a 36.sz. táblázat tartalmazza. Mint a táblázatból 

leolvasható, a faktorok közül egyedül az autonómia faktora sérti meg a 

szóráshomogenitás feltételét. 

 

Az egyutas varianciaanalízist kizárólag azon változók esetében végeztem el, melyek 

nem sértették meg sem a normalitás, sem pedig a szóráshomogenitás feltételét. Amely 

változó legalább az egyik feltételnek nem tett eleget, ott Kruskal- Wallis próbával 

vizsgáltam a változók kapcsolatát. 

Ahogy az a mellékeltként csatolt 37. sz. táblázatból látható, hogy a konfliktus, a 

tanulás és a hierarchia faktora függ össze a vállalati mérettel szignifikánsan. A 

mellékletben megtalálható táblázat átlagadatai közül leolvasható, hogy a humán 

erőforrás jellegű problémák (konfliktus faktora) a vállalati mérettel együtt 

növekszenek. A belső tanulást támogató légkör (tanulás/nyitottság) a legerősebb a 

kisvállalati kategóriában, melytől alig maradnak el a mikrovállalkozások. A 

nagyvállalatok és kiváltképp a középvállalatok jóval elmaradnak a belső tudástámogató 

légkör megteremtésében. Az utolsó szignifikáns faktor, a hierarchia nem meglepő 

módon a nagyobb méretű szervezetek esetében erősebb, míg a mikrovállalkozások 

esetében érthető módon a leggyengébb. 

Mivel az autonómia és a menedzsment centralizáltsági faktora megsértette a 

varianciaanalízis alkalmazásának feltételeit, ezért a kapcsolatot Kruskal- Wallis 

próbával vizsgáltam, melynek eredményét a 38. sz. táblázat tartalmazza. A statisztikai 

próba kimutatta, hogy az autonómia faktorára szignifikánsan hat a vállalati méret, 

mégpedig az alkalmazotti létszám növekedésével az autonómia is erősödik. 

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

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

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

autonómiában a nagyvállalatok rendelkeznek előnnyel. 

 

H3: Tudásmenedzsment tekintetében tipizálhatóak a vállalatok, melyek mind a 

szlovák mind a magyar vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatóak le. 
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Mivel a tudásmenedzsment nem képezi a magyar kis- és középvállalatok rendszeresen 

alkalmazott eszköztárát, ezért a tudásmenedzsmentet „puha” formában ragadtam meg és 

ezért operacionalizáltam az általam legjellemzőbb formában megfigyelt gyakorlattal.132 

A vizsgált változók körét, és annak alapstatisztikáit a 39.sz. táblázat tartalmazza. 

 

39.sz.táblázat: A tudásmenedzsment felmérésére vonatkozó változók köre 
 

Összesen Magyarország Szlovákia 

  N Átlag Szórás N Átlag Szórás N Átlag Szórás 

Szervezett képzések 

vannak 729 2,775 1,120 497 2,808 1,133 232 2,706 1,091 

A vállalat anyagilag 

támogatja a tanulást 735 2,847 1,099 499 2,926 1,117 236 2,681 1,045 

Csoportos alkotó 

technikák 727 2,906 1,056 493 2,867 1,045 235 2,989 1,077 

Kamarai kapcsolattartás 724 2,944 1,268 492 3,010 1,302 232 2,805 1,183 

Tanulást támogató 

vezetői hozzáállás 731 3,054 1,060 495 3,115 1,046 236 2,925 1,078 

Részvétel szakmai 

rendezvényeken 734 3,308 1,158 495 3,397 1,129 239 3,124 1,198 

Önálló együttműködés az 

alkalmazottak között 724 3,386 0,879 489 3,345 0,878 236 3,469 0,879 

Team-munka 734 3,676 0,999 495 3,610 1,035 239 3,812 0,907 

Mentori rendszer 725 3,803 1,035 489 3,798 1,047 236 3,813 1,011 

Tudásmegosztás 732 3,859 0,797 495 3,871 0,805 238 3,834 0,782 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A tudásmenedzsmentet leíró változók mögötti rejtett struktúrát faktorelemzés 

segítségével derítettem fel. A faktorelemzés előtt elvégeztem a Kayser- Meyer- Olkin 

mutató kiszámítását, és a Bartlett- féle szférikus próbát, mely megerősítette, hogy a 

faktorelemzés alkalmas eszköz a látens struktúra felderítésére. (40. sz. táblázat) 

                                                 
132  A lefolytatott mélyinterjúk szerint a vezetők kivétel nélkül fontosnak tartják a képzést, és anyagi 
lehetőségeik függvényében támogatják is a tanulást. A vezetők hozzáállása  támogató jellegű, és szinte 
mindenütt megtalálható a team-munka, egyes vállalatoknál a korábban leírtak szerint a mentori rendszer 
is.  
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A faktorelemzést főkomponens elemzési módszer (PCA) segítségével végeztem el a 10 

változóra. Mind a faktorsúlyok, mind végső kommunalitások megfeleltek a 

faktorelemzésnél használt elfogadhatósági kritériumoknak. A reprodukált korrelációs 

mátrixban a reziduálisok értéke 24 esetben, azaz 53%-ban volt magasabb a 0,05-ös 

értéknél, amely az éppen elfogadható küszöbértéket jelenti. 

 
A faktorok számának meghatározása során annyi faktor került bevonásra a modellbe, 

mely kielégítette, hogy a sajátértéke legalább 1 legyen. Így összességében 2 faktor 

sikeresen írta le a változóstruktúrát. A faktorstruktúra az eredeti variancia 50,573%-át 

tartotta meg, mely a változók számának ötödére csökkentése mellett elfogadható 

kompromisszumot jelentett.A faktorok jobb interpretálhatósága érdekében Varimax 

típusú rotációt alkalmaztam, melynek eredményeként jól értelmezhető faktorokat 

kaptam. 

 
41. sz.táblázat: A tudásmenedzsment változókon végzett faktorelemzés eredménye 
 

Faktor   

  1 2 

Szervezett képzések vannak 0,767 0,091 

A vállalat anyagilag támogatja a tanulást 0,766 0,123 

Részvétel szakmai rendezvényeken 0,735 0,193 

Kamarai kapcsolattartás 0,668 0,140 

Tanulást támogató vezetői hozzáállás 0,630 0,253 

Tudásmegosztás 0,040 0,749 

Team-munka 0,109 0,726 

Önálló együttműködés az alkalmazottak között 0,163 0,703 

Csoportos alkotó technikák 0,228 0,673 

Mentori rendszer 0,199 0,435 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az első faktor olyan változókat tartalmaz, melyek a formális- hagyományos tanulási 

formákat jelölik. Ebbe beletartoznak a szervezett képzések, az alkalmazottak tanulási 

szándékának anyagi vagy egyéb módon történő támogatása, és külső szervezetekkel 
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való kapcsolattartás. Ezeket a tényezőket lehet külső tanulásnak is nevezni, hiszen a 

cél itt a külső forrásból való tudás megszerzése. A második faktor a szervezeten belüli 

tudásforrások kihasználásának javítását célozza. Nevezhető ez a faktor belső szervezeti 

tanulásnak is. A faktorelemzésből nyert információk azt jelzik, hogy a vállalatok 

tudásmenedzsment irányultsága kétoldalú: egyrészt hangsúlyt fektethetnek a formális 

tanulásra, másrészt ettől függetlenül fordíthatnak figyelmet a belső tudásmegosztásra, 

tudásátadásra. 

Az imént nyert faktorstruktúrát felhasználva csoportosításra kerültek a kis- és 

középvállalatok tanulás és tudásszerzés szempontjából. A klaszterelemzésben 

felhasználásra került a két tanulási típust leíró faktor. Kihasználtam a faktorok azon 

előnyös tulajdonságát, hogy egymással korrelálatlanok, ezért nem torzítja el a változók 

redundanciája a kialakult klaszterszerkezetet. Módszertan tekintetében a kiugró esetet 

nem lehetett beazonosítani, így a szerző Ward módszerrel hajtottam végre a tipizálást. A 

„könyökmódszer” alapján három csoport kialakítása tűnt célravezetőnek. A 

klaszterelemzéssel kialakított csoportok középpontjait a mellékletben található 43. 

sz.táblázat írja le. 

A klaszterelemzés eredményeként adódó csoportosítást tovább vizsgáltam, hogy 

statisztikai szempontból valóban eltérő csoportokat írnak- e le. Mivel mind a formális 

tanulás, mind az informális tanulás faktora normális eloszlású volt133, ezért 

varianciaanlízissel vizsgáltam meg a csoportok átlagainak különbözőségét. A 

statisztikai vizsgálatot Post Hoc teszttel is kiegészítettem, melynek során a 

konzervatívnak és ezáltal rendkívül megbízhatónak ítélt Scheffé-tesztet használtam fel. 

A varianciaanalízis mindkét faktor esetében szignifikáns eltérést mutatott, a Scheffé-

próba pedig bizonyította, hogy a csoportátlagok páronként különböznek egymástól 

mindkét faktor esetében. Egyetlen kivétel volt, mégpedig az 1. és 3. csoport informális 

tanulási faktora nem különbözött szignifikánsan. Összességében a klaszterstruktúra 

tehát megfelelően tipizálta a minta vállalatait. 

A három klaszter három tanulási stratégiát ír le: az első csoportba azok a vállalatok 

tartoznak, melyek a belső tanulásra alapoznak, a második csoport vállalatai formális 

tanulást részesítik előnyben, míg vannak olyan vállalatok, melyek mindkét típusú 

tanulásra hangsúlyt fektetnek. 

                                                 
133  Kolmogorov- Smirnov próba a formális tanulási faktornál 0,684-es értékkel és 0,737-es 
szignifikanciával, valamint az informális tanulásnál 0,930 és 0,352-es szignifikanciával. 
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Elvégeztem a klaszterelemzést a magyar és a szlovák alminta esetében, hogy össze 

tudjam hasonlítani egymással a két ország vállalattípusait tanulási szempontból. 

A magyar mintában sikerült ismételt klaszterelemzéssel ugyanazt a struktúrát feltárni, 

mint az egész adatbázis tekintetében. Az alkalmazott módszertan azonos volt az előző 

elemzésben bemutatottakkal. A klaszter-középpontok koordinátáit az 44.sz. táblázat 

tartalmazza. 

Azonos módszertannal megvizsgáltam a szlovák minta szerkezetét is. A klaszterképzés 

során itt is a háromklaszteres megoldás mutatkozott a „könyökszabály” alapján a 

legjobb tipizálási módszernek. A három klaszter középpontja azonban lényeges eltérést 

mutat a magyar minta jellemzőitől. Három csoport alakult ki, melyek közül kettő 

hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, mint a magyar vállalati csoport. Kimutatható a 

formális tanulásra, valamint az informális tanulásra építő stratégia, azonban a harmadik 

klaszterbe azok a vállalatok tartoznak, melyekre átlag alatti mértékben jellemző csak a 

tanulás bármely formája. (ld.45. sz. táblázat) 

 

Megvizsgáltam mindkét ország esetében az egyes klaszterek többi csoporttól való 

elkülönülését. A varianciaanalízis és a Post Hoc tesztek megerősítették mindkét ország 

esetében a klaszterek statisztikai különbözőségét.  

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a szlovák és a magyar vállalatok különböző 

tanulási stratégiákkal rendelkeznek: mindkét országban kimutatható olyan kis- és 

középvállalati csoport, melyekre jellemző a formális tanulás, és olyan csoport, melyre 

jellemző az informális tanulás. Szlovákiában jellemző egy olyan vállalati csoport, 

melyre egyik tanulási típus sem jellemző. Magyarországon azonban a harmadik vállalati 

csoportot olyan cégek alkotják, melyre átlag feletti formális és informális tanulás 

jellemző. (46. sz. táblázat) 

Fentiek értelmében a H3 hipotézis részben elfogadható, mivel igazolódott, hogy a 

vállalatok tipizálhatóak tudásmenedzsment alapján, azonban ezek a csoportok eltérőek 

Magyarország és Szlovákia esetében. 

 

H4: A tudásmenedzsmentben alkalmazott eszközrendszer és a szervezeti kultúra 

között összefüggés van. 
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A hipotézis igazolásához felhasználásra került a szervezeti kultúra és vezetési stílus 5 

faktora, valamint a formális és informális tanulás faktora. Mivel a hipotézis vizsgálata 

során magas mérési szintű változók kapcsolatát kellett vizsgálni, ezért a 

regresszióelemzés módszerét alkalmaztam. Két modellt építettem fel, melyben a függő 

változók az informális és a formális tanulás faktorai voltak. A regresszióelemzés előtt 

elvégeztem a függő és független változók között fennálló kapcsolat vizsgálatát 

pontfelhő-diagramok segítségével. Ezek az összefüggések lineáris kapcsolatot sejtettek, 

ezért nem volt szükség a független változók transzformálására. 

A lineáris regressziós modell felépítéséhez a „stepweise” módszert használtam fel, 

melynek jellemzője, hogy az SPSS fokozatosan építi fel a regressziós modellt, mivel 

fokozatosan lépteti be a modellbe az egyes magyarázó változókat magyarázóerő szerint. 

Ha egyes faktorok elvesztik szignifikáns magyarázó erejüket, kikerülnek a modellből. A 

négy lépésben felépített modell összesen 4 magyarázó változót tartalmazott, melyek 

magyarázóereje 17,3% volt. 

Ahogy a táblázat mutatja, a regressziós modell szignifikáns magyarázó erővel 

rendelkezik a formális tanulás tekintetében. A modellbe bevont változók jellemzőit a 

47. sz. táblázat tartalmazza. 

 

Amint a 47. sz. táblázatból látszik, 4 szervezeti kulturális elem korrelál az informális 

tanulással. Az adatok alapján kimutatható a korreláció a külső tanulás és a szervezeti 

kultúra között. A magyarázat hátterében valószínűleg az húzódik meg, hogy azoknál a 

vállalatoknál, amelyek szervezeti kultúrája támogatja a tudás hasznosítását, 

erőteljesebben megjelenik a külső tanulás igénye is. Itt nyilvánvalóan arról van szó, 

hogy a tanulásra való nyitottság, mint szervezeti kulturális elem és a vezetési stílus 

jellemzői – autonómia, vezetési stílus hatására létrejövő erős belső hálózat- megteremtik 

az empirikusan bizonyítható korrelációt. 

Megvizsgálva a fentihez hasonló módszertannal a belső tanulás faktorának valamint a 

szervezeti kultúrának és a vezetési stílusnak a kapcsolatát, a magyarázóerő nem 

meglepő módon jelentősen emelkedett egészen 38,5%-ra a végső modellben, és 

szignifikánsnak mutatkozott. A magyarázó tényezők közül a belső menedzsmenttel 

kapcsolatban a társadalmi háló erőssége a legerősebb magyarázó tényező, majd a 

tanulási hajlandóság és a menedzsment centralizáltsága következik. Szintén kimutatható 

erősségű az autonómiával való kapcsolat.(48-49. táblázatok mellékletben) 
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Összességében a szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai szignifikánsan 

összefüggnek a formális és az informális tanulással. Azoknál a vállalatoknál, ahol a 

tudást támogató szervezeti kultúra és vezetési stílus jellemző, ott a formális és 

informális tanulás is nagyobb valószínűséggel magasabb szinten található meg. A 

kapcsolat erőssége az informális tanulás, vagyis a klasszikus tudásmenedzsment 

esetében erősebb, mint a külső tanulás esetében.  

H4. hipotézis  részben igazolva. 

 

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

 

A kérdőíves felmérés alapvetően arra irányult, hogy az adott vállalat hogyan 

pozícionálódik az erőforrás-igényesség tekintetében; ezen belül a szerző három tényezőt 

különböztetett meg: a tőke-, munka-, tudásigényességet, mint fontosabb erőforrásokat. 

Az értékelés egyöntetűen egy- egy ötfokozatú minősítő skálán történt, melynek 

összegzett értékét az 50. sz. táblázat tartalmazza országonkénti bontásban. 

 

50. sz.táblázat: A KKV szektor erőforrás-igényessége (súlyozással) 

Magyarország Nagyon 

alacsony 

Alacsony Közepes  Magas Nagyon 

magas 

Tőkeigényesség 5 % 12,1 % 41,7 % 39,7 % 11,9 % 

Munkaigényesség 0,2 % 4,1 % 26,2 % 42,8 % 26,7 % 

Tudás-  és 

információigényesség 

0,2 % 

 

3,4 % 28,9 % 36,6 % 30,9 % 

Szlovákia Nagyon 

alacsony 

Alacsony Közepes  Magas Nagyon 

magas 

Tőkeigényesség 5,2 % 7,2 % 43,0 % 34,5 % 10,1 % 

Munkaigényesség 0,3 % 4,2 % 32,2 % 45,6 % 17,7 % 

Tudás- és 

információigényesség 

0,6 % 

 

5,0 % 37,5 % 35,7 % 21,1 % 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Mint a táblázatról leolvasható, a kis- és középvállalkozások tevékenysége erősen 

eltolódott a munka- és tudásigényes iparágak irányába. Az országos eredmények 

összehasonlításából látható, hogy jelentős eltérés van Szlovákia és Magyarország 

között. A vállalatvezetők Magyarországon sokkal tudás- és munkaigényesebbnek ítélik 
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meg iparágukat, mint Szlovákia esetében. Ha elvégezzük a szlovák adatok súlyozását a 

magyar iparszerkezettel egyező struktúrában, ez az eltérés valamelyest csökken, de a 

tendencia megmarad. Ebből fakadóan vélhetőleg nem csak iparági eltérésből ered a két 

ország közötti különbség, hanem a vállalkozások stratégiájából és feltehetőleg a 

gazdaságpolitika különbözőségéből. 

A kérdőíves adatgyűjtés során felmérésre került az egyes vállalatok tőkeszerkezetének 

megoszlása, a pénzügyi, fizikai, és az egyes szellemi tőke elemek (ezen belül humán, 

szervezeti, és ügyfél tőke) aránya. Itt az interjúalanyok tapasztalatára hagyatkozva a 

megkérdezettek becslést adtak arra, hogy az összes tőkén belül milyen arányt képvisel 

az egyes tőkeelemek értéke. A becsléshez kaptak asszociációs támpontokat, méghozzá 

úgy, hogy a legjellemzőbb példákat felsoroltuk az egyes tőketípusoknál. Olyan példákat 

választottunk, amelyek erős asszociációt keltenek, és könnyen értelmezhetők, segítve 

ezzel a valós érték megítélését, és csökkentve a szubjektivitás mértékét. 

 
51. sz.táblázat: A tőketípusok átlagos értéke 

Magyarország Szlovákia 

Szlovákia magyar 

gazdaságszerkezettel 

súlyozva 

 Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Pénzügyi tőke 20,97 14,362 25,26 15,866 24,87 16,380 

Fizikai tőke 22,61 15,730 25,70 15,996 25,66 16,840 

Humán tőke 24,06 17,663 17,92 10,903 18,47 11,258 

Szervezeti tőke 10,52 8,046 12,08 8,336 12,28 8,474 

Ügyfél tőke 21,84 14,665 19,02 13,294 18,69 13,326 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatásnak ez a része jól mutatja, hogy a tudás értékét a kisvállalkozások mennyire 

fontosnak ítélik, hiszen becslésük szerint arányában átlagosan 50%-ot tesz ki a 

vállalatok értékében. Ha a szellemi tőkét komponenseire bontjuk, akkor látható, hogy 

két domináns része van, méghozzá a humán és az ügyfél tőke. A szervezeti tőke 

alacsonyabb részarányt képvisel, de nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a szórása 

ennek az elemnek a legalacsonyabb, amely a mutató természetéből fakadóan azt is 

jelenti, hogy ez a legstabilabb tőkeelem. Vagyis bármilyen jellegű is a vállalat, a 

szervezeti tőke arányát ez kevésbé befolyásolja. Ha összehasonlítjuk országonként a 

kapott átlagértékeket, akkor szembetűnő, hogy a humán tőke szintje Szlovákiában 

jóval elmarad a magyar értéktől, amelyet nem elsősorban a két ország közötti 
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gazdaságszerkezeti eltérés okoz, mint ahogy az 52.sz. táblázat utolsó előtti oszlopa 

mutatja. Ez alátámasztja az 51. sz. táblázat megállapításait, mely szerint a magyar kis- 

és középvállalati szektor stratégiája jobban eltolódott a tudásigényes területek fele, mint 

a szlovák versenytársak esetében. 

Az elemzés továbbiakban arra irányult, hogy a kis- és középvállalkozások eltérő 

tanulási stratégiákat alkalmaznak-e Magyarország és Szlovákia esetében. 

A Likert-skálán mért változókra adott pontszámok országonkénti átlagolását követően 

Szlovákia esetében ismét a magyar gazdaságszerkezetnek megfelelően súlyoztam az 

eseteket. Az elemzési módszertan tekintetében itt is két módszer került felhasználásra. 

Amennyiben a változó normális eloszlású volt mindkét részsokaság tekintetében, akkor 

független mintás páros T-próba, ha az előző feltétel nem teljesült, akkor Mann- Whitney 

U próba segítségével került összehasonlításra a két minta mediánja. Ennek eredményét 

tartalmazza az 52. sz. táblázat. 

 

52. sz. táblázat: A tanulási formák összehasonlítása Szlovákia és Magyarország 
esetében (súlyozással) 
 Ország N Átlag Szórás Szignifikancia 

Magyarország 499 2,93 1,117 A vállalat anyagilag támogatja a 

tanulást Szlovákia 234 2,68 1,049 
0,005** 

Magyarország 497 2,81 1,133 Szervezett képzések vannak 

Szlovákia 230 2,73 1,093 
0,364 

Magyarország 495 3,12 1,046 Tanulást támogató vezetői hozzáállás 

Szlovákia 234 2,94 1,092 
0,041* 

Magyarország 489 3,35 ,878 Önálló együttműködés az 

alkalmazottak között Szlovákia 234 3,53 ,882 
0,009** 

Magyarország 495 3,61 1,035 Team-munka 

Szlovákia 238 3,87 ,906 
0,001** 

Magyarország 489 3,80 1,047 Mentori rendszer 

Szlovákia 234 3,83 1,029 
0,743 

Magyarország 495 3,40 1,129 Részvétel szakmai rendezvényeken 

Szlovákia 238 3,13 1,205 
0,003** 

Magyarország 492 3,01 1,302 Kamarai kapcsolattartás 

Szlovákia 232 2,80 1,187 
0,041* 

Magyarország 495 3,87 ,805 Tudásmegosztás 

Szlovákia 238 3,90 ,782 
0,665 
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Magyarország 493 2,87 1,045 Csoportos alkotó technikák 

Szlovákia 236 3,05 1,065 
0,032* 

Forrás: saját szerkesztés 

** szignifikáns 1%-os szinten (p<0,01) 

* szignifikáns 5%-os szinten (p<0,05) 

 

Amint az eredményekből látható, a vállalat tanulástámogatása, a vezetői hozzáállás, a 

spontán szerveződő alkalmazotti együttműködés, a team-munka, a szakmai 

rendezvényeken való részvétel, a kamarai kapcsolattartás és a csoportos alkotó 

technikák tekintetében van eltérés az egyes országok között. A külső tanulási elemek 

tekintetében a magyarországi vállalkozások mutatnak kedvezőbb képet, míg kissé 

meglepő módon az alkalmazotti kooperáció tekintetében a szlovák vállalatok vannak 

előnyben, melynek kulturális okai vannak. 

A tudásigényesség nemcsak a tőkeszerkezetben, vagy a tudásmenedzsment 

milyenségében képződik le, hanem a humán erőforrással szemben támasztott elvárt 

kompetenciákban is. A nem formális tanulás azonosítására tett kísérletek az Európai 

Unióban azt bizonyítják, hogy a nem formális tanulás meghatározása együtt jár a 

kompetenciák azonosításának feladatával. A kompetenciák jelölik ki ugyanis azokat a 

személyhez köthető tulajdonságokat, melyek megszerzésének folyamatában azonosítható 

többek között a nem formális tanulási tevékenység is. Az EU kompetenciáknak 

megfelelő csoportosítás: Kulcskompetenciák: kommunikáció, csoportmunka, 

számszerűsítési készség, problémamegoldó készség, tanulás- és teljesítmény fejlesztése. 

Munkakompetenciák: rugalmasság , kreativitás , kezdeti önálló döntéshozatal , idegen 

nyelv ismerete, magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek feltárása, felelősségtudat, 

cselekvőképesség.  

Ezért egy más oldalról megvizsgáltam, hogy a kis- és középvállalati szektor munkaerő 

keresleti oldala milyen feltételeket támaszt a munkaerővel szemben. 16 változó 

segítségével mértem a vállalat által igényelt kompetenciákat. A kérdőíven feltüntetett 

kompetenciák esetében alapvetően a szakirodalom és a mélyinterjúk tapasztalatai 

alapján felmerült tulajdonságok kerültek feltüntetésre. Ötfokozatú differenciáló skálán 

kellett a válaszadónak értékelnie, hogy milyen mértékben tartja fontosnak az adott HR 

jellemzőt. 
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53. sz. táblázat: A kompetenciák fontosságának megítélése a magyar és a szlovák KKV-
k esetében (súlyozással) 

Magyarország Szlovákia   

  
Szám Átlag Szórás Szám Átlag Szórás 

Szignifikancia 

Szakmai tudás 456 4,38 0,687 226 4,09 ,908 0,000** 
Szakmai tapasztalat 455 4,26 0,779 227 3,97 ,865 0,000** 
Dokumentált képzettség 453 3,43 0,894 226 3,45 ,902 0,770 
Alkalmazkodókészség 453 4,15 0,677 226 4,22 ,726 0,263 
Rugalmasság 454 4,23 0,617 227 4,26 ,696 0,568 
Lojalitás 453 4,07 0,726 226 4,10 ,705 0,660 
Terhelhetőség 454 4,32 0,622 225 4,05 ,768 0,000** 
Megbízhatóság 453 4,63 0,534 227 4,62 ,637 0,675 
Motiválhatóság 450 4,11 0,675 226 4,04 ,802 0,264 
Önállóság 454 4,35 0,718 225 4,28 ,798 0,257 
Kreativitás 452 4,04 0,938 227 3,88 ,840 0,027* 
Problémamegoldó 
képesség 

452 4,47 0,652 227 4,32 ,736 0,006** 

Csapatmunkára való 
alkalmasság 

454 3,98 0,806 227 4,02 ,825 0,516 

Kiépített szakmai 
kapcsolatok 

452 3,56 1,103 226 3,63 ,941 0,419 

Nyelvismeret 453 3,24 1,204 227 3,23 ,889 0,868 
Informatikai ismeretek 454 3,62 1,005 226 3,49 1,024 0,128 
Forrás: saját szerkesztés 

** szignifikáns 1%-os szinten (p<0,01) 

* szignifikáns 5%-os szinten (p<0,05) 

 

Ha összehasonlítjuk a táblázat adatait, öt statisztikailag is szignifikáns eltérés 

tapasztalható. Az öt tulajdonságból négy van közvetlenül kapcsolatban a tudással: a 

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

munkakompetenciának tartott kreativitás, valamint az ugyancsak kulcskompetenciának 

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

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

hiszen a tudásigényesebb és magasabb tudástőke arányra építő vállalkozások 

nyilvánvalóan fontosabbnak ítélik meg a humán erőforrás ilyen jellegű képességeit is. 

 

A magyar vállalatok szignifikánsan fontosabbnak értékelik a terhelhetőséget, míg az 

alkalmazkodókészség a szlovák vállalatoknál kapott magasabb értéket. 

Egybehangzóan mindkét országban a legmagasabb átlagértéket a megbízhatóság kapta 

(4,62-4,63), amelyet az ugyancsak kulcskompetenciának számító problémamegoldó 

képesség követ.  (4,47-4,32) A magyar KKV-k értékelésében a nyelvismeret 
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fontossága, valamint az informatikai ismeretek viszonylag alacsony átlaga - a 

kormányzati célkitűzésektől alapvetően eltérően -  azt jelzi, hogy a KKV-k 

valószínűleg még nem ismerték fel az európai gazdaságba való integrálódás és az e-

gazdaság jelentőségét, sürgető szükségességét, illetve kifejezi azt a félelmet, hogy az 

ilyen tulajdonságokkal rendelkező fiatal szakembereket jobb kereseti, előrejutási 

lehetőségekkel azonnal elcsábítják tőlük a multinacionális vállalkozások.  

 

Az igényelt kompetenciák vállalati mérettel való összefüggésének vizsgálata alapján 

(ld. mellékletben 54. sz. táblázat) a nagyvállalatok a motiválhatóságot, a kreativitást és 

a problémamegoldó képességet jellemzően magasabbra értékelték, mint a KKV-k, akik 

azonban a többi tulajdonság tekintetében általában magasabb elvárást fogalmaztak 

meg, vélhetőleg a kisebb, ámde sokoldalúan foglalkozatott létszámuknak megfelelően. 
 

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

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

hiányát tapasztalják munkájuk során. A kérdés nyílt kérdésként került fel a kérdőívre, 

így nem korlátoztuk a korábbi kategóriákra a választ. Az 55. sz. táblázat „összesen” 

oszlopa tartalmazza országoktól és sorrendtől függetlenül a jelölések számát. A táblázat 

a rangszám oszlopban az országoktól független sorrendet mutatja, az első említés 

oszlopban azok száma szerepel, akik az adott tulajdonságot első helyen jelölték, míg az 

utolsó két oszlopban csak a magyar és ettől elkülönítve csak a szlovák minta rangsorai 

szerepelnek. 

 

55. sz. táblázat: Hiányzó képességek a diplomás munkavállalóknál 

Tulajdonság hiánya 

Összesen 

(db) 

Első említés 

(db) Rang 

Magyar 

említés (db) 

Szlovák 

említés (db) 

Nincs 250 250  - - - 

Nyelvismeret 188 106 1 122 (1) 66 (1,5) 

Önállóság 187 66 2  121 (2) 66 (1,5) 

Szakmai tapasztalat 112 59 3 70 (5) 42 (4) 

Problémamegoldó készség 103 23 4  73 (3,5) 30 (7,5) 

Rugalmasság 101 36 5 57 (6) 44 (3) 

Szakmai tudás 96 55 6  73 (3,5) 23 (10) 

Kreativitás 94 14 7  58 (7) 36 (6) 

Megbízhatóság 92 24 8 38 (10,5) 54 (2) 
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Motiválhatóság 86 30 9  49 (9) 37 (5) 

Terhelhetőség 80 21 10  50 (8) 30 (7,5) 

Informatikai ismeretek 63 14 11  38 (10,5) 25 (9) 

Alkalmazkodó- készség 48 19 12  36 (12) 12 (13) 

Lojalitás 46 8 13 30 (13) 16 (11,5) 

Alkalmasság csapatmunkára  28 6 14 12 (15) 16 (11,5) 

Kiépített szakmai kapcs. hiánya 24 3 15 18 (14) 6 (14) 

Dokumentálható képzettség 12 8 16 8 (16) 4 (16) 

Energikusság 9 2 17 5 (17) 4 (16) 

Fejlődőképesség 5 0 18 2 (19,5) 3 (18) 

Türelem 4 1 19 0 4 (16) 

Pontosság 3 1 20 3 (18) 0 

Konfliktuskezelés hiánya 2 0 21,5 1 (20) 1 (19) 

Őszinteség 2 0 21,5  2 (19,5) 0 

Forrás: saját szerkesztés 

Megjegyzés: Az 5. és 6. oszlopban szereplő zárójeles értékek a rangsorban elfoglalt helyet jelölik. 

 

A legtöbbször említett hiányosság az idegen nyelv ismerete, amely az előző, 

munkáltatók elvárásait tartalmazó táblázatban a felsorolt tulajdonságok közül az utolsó 

helyre került. Összes említésben második az önálló munkavégzés képessége, harmadik 

helyen a szakmai tapasztalat szerepel. A két rangsor között négy kiugró érték szerepel: a 

szakmai tudás, a problémamegoldó képesség, valamint a megbízhatóság és 

motiválhatóság. Míg az előbbi két kategóriát a magyar vállalkozások nagyobb 

hiányosságnak tekintik, addig a megbízhatóságot és motiválhatóságot a szlovák 

vállalatok említették többször, mint hiányzó képességet. Ezek az eredmények szintén 

azt húzzák alá, hogy a magyar vállalatok tudásintenzívebbek, mint szlovák társaik és 

ezért nagyobb igénnyel is állnak elő a munkapiacon e tekintetben. A jellemzően 

manuális munkánál jelentkező megbízhatóság és motiválhatóság pedig a szlovák 

vállalatok esetében jelentkezett fontos igényként. 

 

Összességében a vizsgálati módszerek mindegyike kimutatta, hogy a magyar kis- és 

középvállalatok tudásigényesebbek, mint szlovák versenytársak. Még ha a 

tudásigényesség vizsgálata esetén a gazdaságszerkezet hatását figyelmen kívül hagyjuk, 

akkor is szignifikánsan kimutatható a tudásigényesség hatása. H5 hipotézis igazolva. 
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H6: A vállalat mérete befolyásolja a vállalat formális és informális tanulási 

szokásait. A kisebb cégméret együtt jár a formális tanulás alacsonyabb szintjével 

és a belső tanulási forma erősödésével. 

 

A hipotézis vizsgálatához felhasználásra kerültek a formális és informális tanulási 

faktorok, melyeket korábban faktorelemzési eljárással képeztünk. A vállalati 

méretkategóriát is a korábban operacionalizált módon használtuk fel. Mivel a függő 

változók magas mérési szintűek voltak, és a vállalati méretkategória ordinális mérési 

szintű, ezért a variancianalízis megfelelő módszernek mutatkozott a hipotézis 

vizsgálatához. Az elemzés kiinduló feltétele a függő változó normális eloszlása, 

valamint annak szóráshomogenitása. A normális eloszlás és a szóráshomogenitás 

feltételének a korábbi vizsgálatok tükrében mindkét változó megfelelt, így statisztikai 

értelemben az ANOVA elvégezhető volt.  

Az egyutas varianciaanalízis kimutatta, hogy az informális tanulás tekintetében nem 

meghatározó a vállalati méret. A formális tanulás tekintetében szignifikáns a magyarázó 

erő, mint ahogy ezt az 56. sz. táblázat is tanúsítja. 

A szignifikáns kapcsolat esetében elvégeztük a Scheffé-féle Post Hoc tesztet, mely 

kimutatta, hogy statisztikai értelemben a 4 kategória közül csupán a mikrovállalkozások 

különböznek a kis és középvállalati kategóriától, a többi eltérés nem szignifikáns. 

Érdemes azonban az egyszerű csoportátlagokat megvizsgálni, melyről az 57. sz. táblázat 

ad bővebb felvilágosítást. 

 

Az átlagértékek vizsgálatából kirajzolódik a hipotézisben vázolt összefüggés: az 

informális tanulás jellemzőbb a kisebb vállalati méretkategória tekintetében, míg a 

formális tanulás pontosan ezzel ellentétes irányt igazol. Ezek az összefüggések azonban 

nem elegendően erősek ahhoz, hogy statisztikailag is szignifikáns kapcsolatot 

igazoljanak, de egyfajta tendenciaként felfedezhetők. A H6 hipotézist elvetettem, 

mivel szignifikáns kapcsolatot nem tudtam kimutatni a vállalati méret és a vállalati 

tanulási minták között. Figyelemre méltó azonban, hogy tendenciaként megjelenik a 

mintában, hogy a kisebb vállalatokra inkább az informális, míg a nagyobbakra a 

formális tanulás jellemző. 
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H7a:  A tudástőke alapján képzett csoportok eltérnek szervezeti kulturális 

jellemzők tekintetében. 

 

A kérdőíves adatgyűjtés során felmérésre került az egyes vállalatok tőkeszerkezetének 

megoszlása a pénzügyi, fizikai, és az egyes szellemi tőke elemek (ezen belül humán, 

szervezeti, és ügyfél tőke) szerint. Itt az interjúalanyok saját tapasztalatukra 

hagyatkozva becsülték meg, hogy az összes tőkén belül megítélésük szerint milyen 

arányt képvisel az egyes tőkeelemek értéke. Azonban a becsléshez kaptak asszociációs 

támpontokat, méghozzá úgy, hogy a legjellemzőbb példákat felsoroltuk az egyes 

tőketípusoknál. Olyan példák kerültek kiválasztásra, amelyek erős asszociációt 

keltenek, és könnyen értelmezhetőek, segítve ezzel a valós érték megítélését, és 

csökkentve a szubjektivitás mértékét. 

Az így kialakult 5 változó a vállalat pénzügyi kimutatásokban szereplő és az azon kívüli 

tőkeösszetételét írja le. Ezen változószettből klaszterelemzés segítségével készült 

tipizálás a vizsgált KKV-król. A klaszterelemzés előtt a kiugró értékkel rendelkező 

vállalatok  eltávolításra kerültek az adatbázisból. Ez összesen 4 vállalkozást érintett, 

melyeket a „legközelebbi szomszéd” klaszterezési eljárással kerestünk meg. 

Klaszterelemzésre ismét hierarchikusmódszert választottam, hiszen ez támpontot ad a 

csoportok számának meghatározásához is. Ezen belül a varianciaminimalizáló Ward 

eljárást alkalmaztam. Az elemzés eredményeként a könyökszabály alapján a 

hatklaszteres megoldás tűnt ideális struktúrának.  

 

58. sz.táblázat: A tőketípusok alapján képzett csoportok jellemzői 
  

  

Pénzügyi 

tőke 

Fizikai 

tőke 

Humán 

tőke 

Szervezeti 

tőke 

Ügyfél 

tőke 

1 Mean 20,428 20,532 23,378 9,546 26,115 

  N 173 173 173 173 173 

  

Std. 

Deviation 
9,746 9,893 9,486 4,954 9,745 

2 Mean 15,838 53,633 13,782 6,506 10,005 

  N 89 89 89 89 89 

  

Std. 

Deviation 
8,202 11,601 8,131 4,803 5,538 

3 Mean 42,940 24,778 12,290 7,863 12,130 

  N 142 142 142 142 142 

  Std. 13,997 10,051 6,892 4,768 7,742 
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Deviation 

4 Mean 16,421 16,905 20,682 24,104 21,839 

  N 105 105 105 105 105 

  

Std. 

Deviation 
7,180 8,546 6,929 5,595 7,995 

5 Mean 14,640 11,667 13,305 6,212 54,175 

  N 46 46 46 46 46 

  

Std. 

Deviation 
8,463 9,037 7,163 5,244 9,485 

6 Mean 10,188 10,919 57,239 10,405 11,290 

  N 72 72 72 72 72 

  

Std. 

Deviation 
5,986 9,124 14,567 6,571 7,015 

Forrás: saját szerkesztés 

 

6 csoportot lehetett azonosítani a klaszterelemzéssel: az első csoportot az arányos 

tőkeszerkezeti eloszlás jellemezte. A második klaszterben a fizikai tőkeelemek, míg a 

harmadikban a pénzügyi tőke dominált. A fizikai tőkére épülő vállalakozások tipikusan 

a tömeggyártásban tevékenykedő, nagy beruházást igénylő gyárak, míg a pénzügyi 

tőkére épülő vállalkozások alapvetően két csoportot takarnak: egyrészt a magas 

likviditással rendelkező vállalatok, melyek a gyors váltásokhoz magas pénzügyi 

tőkeszinttel rendelkeznek, másrészt azok a vállalatok tartoznak ide, melyek nem fektetik 

be megtermelődött profitjukat, hanem valamilyen okból kifolyólag tartalékolják azt. A 

4-6 klaszterek tudástőkére alapozott vállalatokat írnak le, melyek között a tőke 

típusában van különbség. 

A hipotézis vizsgálatához magyarázó modellek kerültek felhasználásra. Mivel a függő 

változók a szervezeti kultúra és vezetés faktorai voltak, ezért szerző a varianciaanalízis 

módszerét használta fel. A változók normalitását korábbi hipotézisek esetén már 

megvizsgálta, és a menedzsment centralizáltsága kivételével mindegyik komponens 

normál eloszlású volt. A normál eloszlású változók esetén varianciaanalízist, míg a nem 

normál eloszlású item esetén Kruskal- Wallis próbát használt. 

A varianciaelemzés előtt elvégeztem a függő változó szóráshomogenitásának 

ellenőrzését Levenee- teszt segítségével, mely azt mutatta, hogy minden változó eleget 

tesz ennek a feltételnek. (59. sz. táblázat mellékletben). A varianciaelemzés kimutatta, 

hogy a normál eloszlású szervezeti kultúra változók és a vállalati tőkeszerkezet között 

összefüggés mutatható ki. A menedzsment centralizáltságát nem magyarázta a vállalati 
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tőkeszerkezet. Bár a kapcsolatok szignifikánsan kimutathatóak, érdemes rámutatni, 

hogy ezek meglehetősen kis magyarázó erővel bírnak, amint az a 60. sz. táblázat 

adataiból (mellékletben) látszik is. Az elvégzett Post Hoc tesztek igazolták, hogy a 

statisztikailag kimutatható szignifikáns kapcsolatokat egy-egy csoport kiugró 

eredményei okozzák, míg a többi csoporttól nem különül el az átlag statisztikailag. 

Tendenciaként azonban nagyon jól kirajzolódik, hogy a legkevésbé tudástámogató 

szervezeti kultúrájúak a fizikai tőkére épülő cégek, majd a  

 

61. sz.táblázat: A tudástőke alapú csoportok szervezeti kulturális jellemzői 

    
N Átlag Szórás 95%-os konfidenciaintervallum 

     
Alsó 
határ 

Felső határ 

Konfliktus faktora Arányos tőkeszerkezet 
170 

-

0,115 
0,935 -0,256 0,027 

  Fizikai tőkére épülő 81 0,078 1,042 -0,153 0,308 

  Pénzügyi tőkére épülő 134 0,167 0,942 0,006 0,329 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
97 0,003 0,909 -0,180 0,186 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
43 

-

0,012 
0,991 -0,316 0,291 

  Humán tőkére épülő 
67 

-

0,373 
1,268 -0,682 -0,064 

  Total 
592 

-

0,027 
1,003 -0,108 0,054 

Társadalmi háló 

faktora Arányos tőkeszerkezet 
170 0,022 0,914 -0,117 0,160 

  Fizikai tőkére épülő 
81 

-

0,326 
1,019 -0,551 -0,100 

  Pénzügyi tőkére épülő 
134 

-

0,048 
0,909 -0,203 0,107 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
97 0,106 0,848 -0,065 0,277 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
43 0,380 1,099 0,043 0,716 

  Humán tőkére épülő 67 0,187 1,152 -0,093 0,468 

  Total 592 0,017 0,973 -0,061 0,096 

Autonómia faktora Arányos tőkeszerkezet 
170 

-

0,146 
0,945 -0,289 -0,003 
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  Fizikai tőkére épülő 
81 

-

0,164 
1,042 -0,394 0,067 

  Pénzügyi tőkére épülő 
134 

-

0,091 
0,993 -0,261 0,079 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
97 0,303 1,015 0,099 0,508 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
43 

-

0,013 
1,168 -0,370 0,345 

  Humán tőkére épülő 67 0,264 0,724 0,087 0,440 

  Total 
592 

-

0,006 
0,991 -0,086 0,074 

Nyitottság faktora Arányos tőkeszerkezet 
170 

-

0,085 
1,038 -0,242 0,072 

  Fizikai tőkére épülő 
81 

-

0,018 
0,997 -0,239 0,202 

  Pénzügyi tőkére épülő 
134 

-

0,108 
0,990 -0,278 0,061 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
97 

-

0,092 
0,970 -0,287 0,103 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
43 0,203 1,018 -0,108 0,515 

  Humán tőkére épülő 67 0,411 0,962 0,177 0,646 

  Total 
592 

-

0,005 
1,011 -0,087 0,077 

Hierarchia faktora Arányos tőkeszerkezet 170 0,114 0,923 -0,025 0,254 

  Fizikai tőkére épülő 
81 

-

0,172 
0,923 -0,376 0,032 

  Pénzügyi tőkére épülő 
134 

-

0,125 
0,985 -0,294 0,043 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
97 0,073 0,950 -0,119 0,264 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
43 0,241 1,114 -0,100 0,582 

  Humán tőkére épülő 
67 

-

0,159 
0,904 -0,380 0,061 

Forrás: saját szerkesztés 

pénzügyi tőkére épülők következnek a sorban. A leginkább tudástámogatóak a humán 

tőkére építő vállalkozások, amelyet a kapcsolati tőkére épülő cégek követnek. 
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A H7a hipotézis igazoltnak tekinthető. A statisztikai vizsgálat kimutatta, hogy vannak 

olyan csoportok, melyek szignifikánsan eltérnek szervezeti kulturális tekintetében 

egymástól, azonban ahol az eltérés nem szignifikáns, ott is tendenciaszerűen jelentkezik 

a mintában. Kijelenthető, hogy a humán tőke alapozott vállalatok igénylik a leginkább a 

tudásmenedzsmentet támogató szervezeti kultúra meglétét. 

 

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

szokások  tekintetében. 

 

A hipotézis vizsgálatához felhasználtam a H7a hipotézisben feltárt klaszterstruktúrát és 

a korábban kialakított tanulási faktorokat. Hasonlóan a H7a hipotézishez itt is 

varianciaanalízist alkalmaztam. Mivel a szóráshomogenitás és a normalitás feltételét 

korábban már vizsgáltam, ezért erre itt nem tértem ki külön. 

A hipotézis vizsgálatának eredményét a 61.sz. táblázat tömören összefoglalja. Mint 

látható, mindkét tanulási faktor esetében szignifikáns a kapcsolat. Az elvégzett Sceffé 

tesztek kimutatták, hogy a formális tanulás tekintetében a humán tőkére épülő vállalatok 

szignifikánsan különböznek a többi vállalati csoporttól. Ez az összefüggés aláhúzza azt 

a kijelentést, hogy humán tőkére építő vállalatok nem nélkülözhetik a humán erőforrás 

külső fejlesztését. Az informális tanulás tekintetében a fizikai tőkére épülő 

vállalkozások különböznek szignifikánsan a tudástőkére épülő vállalkozások 

csoportjától.  

 

A leíró statisztikák segítségével összehasonlítható az egyes tőkeszerkezetre épülő 

vállalkozások és a tanulási típus közötti kapcsolat. 

 

63. sz.táblázat: A vállalati tőketípus és tanulási típusok összefüggése (leíró statisztika) 

    

N Átlag Szórás 95%-os 

konfidenciaintervallum 

          Alsó határ Felső határ 

Formális tanulás faktora Arányos tőkeszerkezet 168 -0,013 0,887 -0,148 0,122 

  Fizikai tőkére épülő 88 -0,101 1,095 -0,333 0,131 

  Pénzügyi tőkére épülő 133 -0,226 0,954 -0,390 -0,063 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
102 0,034 0,976 -0,157 0,225 

  Kapcsolati tőkére 46 -0,061 0,990 -0,356 0,235 
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épülő 

  Humán tőkére épülő 68 0,724 1,002 0,483 0,966 

  Total 605 0,015 1,003 -0,065 0,095 

Informális tanulás faktora Arányos tőkeszerkezet 168 -0,104 0,931 -0,246 0,038 

  Fizikai tőkére épülő 88 -0,330 1,074 -0,557 -0,102 

  Pénzügyi tőkére épülő 133 -0,072 0,855 -0,218 0,075 

  

Szervezeti tőkére 

épülő 
102 0,330 0,926 0,148 0,512 

  

Kapcsolati tőkére 

épülő 
46 0,347 0,816 0,104 0,591 

  Humán tőkére épülő 68 0,081 1,257 -0,222 0,384 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Összességében a H7b hipotézis igazoltnak tekinthető, vagyis kijelenthető, hogy a kis- 

és középvállalatok esetében a tudástőke - fizikai tőke szerkezet alapján képzett 

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

tekintetében is szignifikánsan eltér a humán tőkére alapozott vállalati stratégiát követő 

vállalatok csoportja formális tanulási szokásai tekintetében. 

 

H8a: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek az 

alkalmazott tudásmenedzsment stratégiák (formális/informális tanulást támogató 

szervezetek) esetében.  

 

A H8a hipotézis vizsgálatához a kérdőív 16 kompetenciájára adott fontossági minősítést 

vetettem össze a tanulási stratégiák tipizálásánál használt klaszterstruktúrával. Az 

elemzés során a kompetenciákat függő változóként, míg a tanulási stratégiatípusokat 

független változóként kezeltem. A stratégiák típusai nominális szintű változók, valamint 

a kompetenciák intervallum mérési szintűek voltak. Az elemzés elvégzése előtt a függő 

változók eloszlását megvizsgáltam Kolmogorov- Smirnov próba segítségével. (64. sz. 

táblázat mellékletben). A Kolmogorov- Smirnov próbák azt jelezték, hogy a változók 

eloszlása jelentősen eltér a normál eloszlás alakjától, ezért az elemzéshez a 

varianciaanalízis módszerét nem célszerű felhasználni. A korábbi metodikának 

megfelelően a Kruskal- Wallis próbát végeztem el annak eldöntésére, hogy legalább egy 

tanulási stratégiatípus esetén eltér a vállalatok kompetenciaigénye a többi tanulási 

stratégiával rendelkező vállalattól. 
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Mint a 65. sz. táblázatból látható, az összes kompetencia esetében kimutatható az eltérés 

a vállalati tanulási stratégiák esetén, kivéve a terhelhetőség tekintetében. Az elemzési 

módszer csupán azt a megállapítást mondja ki, hogy a három tanulási stratégia közül 

(informális, formális, illetve informális és formális tanulásra alapozott stratégia) 

legalább egy csoport eltérő kompetenciákat igényel, mint a másik kettő. Az árnyaltabb 

megközelítés céljából  elvégeztem a függő változók csoportonkénti átlagainak 

összevetését. A számítást a 66.sz. táblázat tartalmazza. 

66.sz.táblázat: A kompetencia változók átlagértékei tanulási stratégiák szerint 

csoportosítva 

  

Informális 
tanulási 
stratégia 

Formális 
tanulási 
stratégia 

Formális és 
informális 
tanulási 
stratégia 

Összesen 

Szakmai tudás 4,16 4,14 4,54 4,24 
Szakmai tapasztalat 4,12 3,99 4,36 4,14 
Dokumentált képzettség 3,29 3,48 3,72 3,44 
Alkalmazkodó- készség 4,10 4,07 4,34 4,15 
Rugalmasság 4,19 4,13 4,39 4,22 
Lojalitás 3,95 3,99 4,25 4,03 
Terhelhetőség 4,17 4,08 4,30 4,18 
Megbízhatóság 4,60 4,47 4,70 4,59 
Motiválhatóság 3,95 3,95 4,30 4,03 
Önállóság 4,23 4,18 4,49 4,28 
Kreativitás 3,84 4,01 4,31 3,99 
Problémamegoldó készség 4,35 4,28 4,61 4,40 
Csoportmunkára való alkalmasság 4,02 3,81 4,31 4,04 
Meglevő szakmai kapcsolatok 3,49 3,44 3,82 3,55 
Nyelvismeret 3,15 3,35 3,68 3,32 
Informatikai ismeretek 3,30 3,54 3,88 3,49 
Forrás: saját szerkesztés 

A táblázat rendkívül plasztikusan mutatja, hogy minden kompetenciatípus tekintetében 

azok a vállalatok tartják fontosnak, illetve igénylik az egyes kompetenciák meglétét, 

melyek egyszerre informális és formális tanulásra alapozzák stratégiájukat. Ezek alapján 

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

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

külső tanulásra is. 

Mindezek alapján a H8a hipotézist igazoltnak tekintem. 

 

H8b: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek a 

vállalat tudásintenzitása tekintetében.  
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Függő változóknak a H8b hipotézisben is a 16 kompetencia változóját tekintettem, 

melyekről a H8a hipotézis tesztelése során megállapítottam, hogy nem tekinthetőek 

normális eloszlásúaknak. A független változó a H7 hipotézis igazolása során feltárt 6 

vállalati típust leíró item lett. 

A hipotézis vizsgálata végső soron azt a kérdésfelvetést takarta, hogy más alkalmazotti 

kompetenciát tartanak-e fontosnak azok a vállalatok, melyek alapvetően tudástőkére 

épülnek, mint azok, melyek hagyományos tőketípusokra. Az elemzés technikai 

értelemben azonos a H8a hipotézissel, mivel a függő változók azonosak, és a független 

változó ez esetben is nominális mérési szintű volt. Az elvégzett Kruskal- Wallis teszt 

mindössze 4 kompetencia esetében tudta kimutatni, hogy legalább egy vállalati típus 

kompetencia igénye különbözik a többi csoporttól (67. sz. táblázat). 

67. sz. táblázat: A kompetencia változók és tudástőkén alapuló vállalatok 

  Khi-négyzet df Szig. 

Szakmai tudás 9,4088 5 0,094 

Szakmai tapasztalat 15,6597 5 0,008 
Dokumentált képzettség 2,1004 5 0,835 

Alkalmazkodó- készség 8,5483 5 0,128 

Rugalmasság 2,7260 5 0,742 

Lojalitás 11,0674 5 0,050 

Terhelhetőség 5,5431 5 0,353 

Megbízhatóság 2,3515 5 0,799 

Motiválhatóság 7,5586 5 0,182 

Önállóság 13,5462 5 0,019 
Kreativitás 6,9191 5 0,227 

Problémamegoldó készség 11,8999 5 0,036 
Csoportmunkára való alkalmasság 6,8651 5 0,231 

Meglevő szakmai kapcsolatok 3,8656 5 0,569 

Nyelvismeret 1,9936 5 0,850 

Informatikai ismeretek 17,8760 5 0,003 
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

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

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

önállóságot és a problémamegoldó képességet az ügyfél tőkére és a humán tőkére 

alapozó vállalatok értékelték fontosabbnak. Az informatikai ismeretek fontossága a 

humán tőkén alapuló vállalatok esetében  volt a legmagasabb. 

Mindezek alapján a H8b hipotézis részben tekinthető igazoltnak. A szakmai 

tapasztalat, az alkalmazotti önállóság, a problémamegoldó készség és az informatikai 

ismeretek esetében a humán és az ügyfél tőkére épülő vállalkozások erősebb igényeket 

támasztanak a munkavállalóikkal szemben. 



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

 

 171 

9. A kutatási eredmények összefoglalása a hipotézisek tükrében 

T1a: A tudással kapcsolatos szervezeti kulturális elemek mind a szlovák mind a 

magyar vállalatok esetében hasonló struktúrával írhatóak le.  

A kis- és középvállalatok tudástőke szempontjából vizsgált szervezeti kulturális és 

vezetői stílus jellemzőit összesen 6 szemponttal lehet leírni: belső társadalmi hálózat 

erőssége, az alkalmazotti autonómia, a menedzsment centralizáltsága, a tanulási attitűd 

(nyitottság), a szervezeti hierarchia, és a szervezeti problémák. A hipotézis igazolásra 

került. 

 

T1b: Szlovákia és Magyarország  szervezetei között a tudástámogató szervezeti 

kultúra és vezetési stílus tekintetében nincs eltérés.  

Habár az önálló szervezeti kulturális és vezetési változókon elvégzett vizsgálatok egyes 

esetben mutattak szignifikáns eltérést még azonos gazdasági szerkezeti súlyozás mellett 

is, azonban a szervezeti kultúra és vezetési faktorokon elvégzett tesztelés nem mutatott 

ki a két ország esetében szignifikáns eltérést a változók között. A H1b hipotézis 

részben igazoltnak tekinthető.  

 

T1c: A kis- és középvállalatok szervezeti kultúra alapján tipizálható csoportokat 

alkotnak, melyek eltérő csoportokat jelentenek Magyarország és Szlovákia 

esetében.  

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

vállalatok alkotják, melyek meglehetősen gyenge alkalmazotti autonómiával 

jellemezhetőek, viszont a szervezeti kultúra meglehetősen nyitott, és a hierarchia sem 

túlságosan erős. A második csoportban a társadalmi háló a leggyengébb láncszem, mely 

magával vonja a konfliktusok magas arányát. Ezt a szervezettípust nevezhetjük a belső 

kapcsolatok hiánya miatt kapcsolatszegény típusnak. Azonban ez a belső kapcsolati 

háló gyengeség nem önmagában jellemzi ezt a csoportot, hanem ezzel együtt jár a 

menedzsment erősebb centralizáltsága és a hierarchia magasabb foka is. A harmadik 

csoport a humánorientált szervezet klasztere: itt jellemző a nagyon erős belső 

összetartás, jellemző az autonómia, a határozott vezető jelenléte, a nyitottság, és a 

hierarchia kevésbé élesen van jelen. A 4. típus nevezhető egy laissez- faire típusú 
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szervezetnek, ahol a vezetés kevésbé domináns, az autonómia viszonylag erősebb, és a 

szervezet is kevésbé nyitott. 

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

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

azok a vállalatok, melyek sodródnak az árral. Van egy olyan jól kitapintható klaszter, 

mely erős belső társadalmi hálóval, magas autonómiával, határozott 

menedzsmenttel rendelkezik, emellett nyitott és gyengén hierarchikus. A harmadik 

csoportot pedig az erősen vezetőhöz kötődő, nagyon gyenge alkalmazotti 

autonómiával rendelkező és tanulási szempontból kevésbé nyitott vállalatok alkotják. 

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

klaszterstruktúrával írható le, mely egyben azt is jelenti, hogy a vállalatok tipizálása 

eltér a két ország esetében. A hipotézist elvetettem.  

 

T2: A vállalati méretkategória alapján a vállalatok tudással kapcsolatos szervezeti 

kultúrája és vezetési stílusa szignifikánsan különbözik egymástól.  

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

szignifikánsan. Bizonyításra került, hogy a humán erőforrás jellegű problémák 

(konfliktus faktora) a vállalati mérettel együtt növekszenek. A belső tanulást 

támogató légkör (tanulás/nyitottság) a legerősebb a kisvállalati kategóriában, melytől 

alig maradnak el a mikrovállalkozások. A nagyvállalatok és kiváltképp a 

középvállalatok jóval elmaradnak a belső tudástámogató légkör megteremtésében. Az 

utolsó szignifikáns faktor, a hierarchia nem meglepő módon a nagyobb méretű 

szervezetek esetében erősebb, míg a mikrovállalkozások esetében érthető módon a 

leggyengébb. 

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

létszám növekedésével az autonómia is erősödik. 

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

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

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

autonómiában a nagyvállalatok rendelkeznek előnnyel. 

 

T3: Tudásmenedzsment tekintetében tipizálhatóak a vállalatok, azonban ez a 

tipizálás eltér Szlovákia és Magyarország esetében. 
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Kijelenthető, hogy a szlovák és a magyar vállalatok különböző tanulási stratégiákkal 

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

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

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

sem jellemző. Magyarországon azonban a harmadik vállalati csoportot olyan cégek 

alkotják, melyre átlag feletti formális és informális tanulás jellemző. Fentiek 

értelmében a H3 hipotézis részben elfogadható, mivel igazolódott, hogy a vállalatok 

tipizálhatóak tudásmenedzsment alapján, azonban ezek a csoportok eltérőek 

Magyarország és Szlovákia esetében. 

 

T4: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai szignifikánsan összefüggnek a 

formális és az informális tanulással. Azoknál a vállalatoknál, ahol a tudást 

támogató szervezeti kultúra és vezetési stílus jellemző, ott a formális és informális 

tanulás is nagyobb valószínűséggel magasabb szinten található meg. A kapcsolat 

erőssége az informális tanulás, vagyis a klasszikus tudásmenedzsment esetében 

erősebb, mint a külső tanulás esetében.  

 

H4. hipotézis  részben igazolva. 

 

T5: A magyar vállalatok tudástőke- intenzívebbek, mint a szlovák versenytársak.  

Az öt szignifikánsan eltérően értékelt tulajdonságból négy van közvetlenül kapcsolatban 

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

munkakompetenciának tartott kreativitás, valamint az ugyancsak kulcskompetenciának 

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

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

hiszen a tudásigényesebb és magasabb tudástőke arányra építő vállalkozások 

nyilvánvalóan fontosabbnak ítélik meg a humán erőforrás ilyen jellegű képességeit is. 

 

A magyar vállalatok szignifikánsan fontosabbnak értékelik a terhelhetőséget, míg az 

alkalmazkodókészség a szlovák vállalatoknál kapott magasabb értéket. 

Egybehangzóan mindkét országban a legmagasabb átlagértéket a megbízhatóság kapta 
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(4,62-4,63), amelyet az ugyancsak kulcskompetenciának számító problémamegoldó 

képesség követ.  (4,47-4,32)  

 

Az igényelt kompetenciák vállalati mérettel való összefüggésének vizsgálata alapján a 

nagyvállalatok a motiválhatóságot, a kreativitást és a problémamegoldó képességet 

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

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

sokoldalúan foglalkozatott létszámuknak megfelelően. 
 

A vizsgálati módszerek mindegyike kimutatta, hogy a magyar kis- és középvállalatok 

tudásigényesebbek, mint szlovák versenytársak. Még ha a tudásigényesség vizsgálata 

esetén a gazdaságszerkezet hatását figyelmen kívül hagyjuk, akkor is szignifikánsan 

kimutatható a tudásigényesség hatása. H5 hipotézis igazolva. 

 

T6: A vállalat mérete nem befolyásolja a vállalat formális és informális tanulási 

szokásait.  

Az átlagértékek vizsgálatából kirajzolódott a hipotézisben vázolt összefüggés: az 

informális tanulás jellemzőbb a kisebb vállalati méretkategória tekintetében, míg a 

formális tanulás pontosan ezzel ellentétes irányt igazol. Ezek az összefüggések azonban 

nem elegendően erősek ahhoz, hogy statisztikailag is szignifikáns kapcsolatot 

igazoljanak, de egyfajta tendenciaként felfedezhetők. A H6 hipotézist elvetettem, 

mivel szignifikáns kapcsolatot nem tudtam kimutatni a vállalati méret és a vállalati 

tanulási minták között. Figyelemre méltó azonban, hogy tendenciaként megjelenik a 

mintában, hogy a kisebb vállalatokra inkább az informális, míg a nagyobbakra a 

formális tanulás jellemző. 

 

T7a: A tudástőke alapján képzett csoportok eltérnek szervezeti kulturális 

jellemzők tekintetében.  

A statisztikai vizsgálat kimutatta, hogy létezik a vizsgált KKV-knak olyan tudástőke 

alapú csoportja, melyek szignifikánsan eltérnek szervezeti kulturális tekintetében a 

hagyományos fizikai tőkére épülő vállalatoktól, azonban ahol az eltérés nem 

szignifikáns, ott is tendenciaszerűen jelentkezik a mintában. Kijelenthető, hogy a humán 

tőke alapozott vállalatok igénylik a leginkább a tudásmenedzsmentet támogató 

szervezeti kultúra meglétét. A H7a hipotézis igazoltnak tekinthető.  
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T7b: A tudástőke alapján képzett csoportok eltérnek tudásmenedzsment 

tekintetében.  

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

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

tekintetében is szignifikánsan eltér a humán tőkére alapozott vállalati stratégiát követő 

vállalatok csoportja formális tanulási szokásai tekintetében. A H7b hipotézis 

igazoltnak tekinthető. 

 

T8a: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények eltérnek az 

alkalmazott tudásmenedzsment stratégiák (formális/informális tanulást támogató 

szervezetek) esetében.  

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

meglétét, melyek egyszerre informális és formális tanulásra alapozzák stratégiájukat. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy azok a vállalatok tartják fontosabbnak a humán 

erőforrás összes kompetenciáit, melyek hangsúlyt fektetnek a tanulás mindegyik 

formájára, a belső és a külső tanulásra is. Mindezek alapján a H8a hipotézist 

igazoltnak tekintem. 

 

T8b: Az alkalmazottakkal szemben támasztott kompetenciaigények részben 

eltérnek a vállalat tudásintenzitása tekintetében.  

 

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

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

önállóságot és a problémamegoldó képességet az ügyfél tőkére és a humán tőkére 

alapozó vállalatok értékelték fontosabbnak. Az informatikai ismeretek fontossága a 

humán tőkén alapuló vállalatok  esetében  volt a legmagasabb. 

Mindezek alapján a H8b hipotézis részben tekinthető igazoltnak. Kimutatható, hogy 

a szakmai tapasztalat, az alkalmazotti önállóság, a problémamegoldó készség és az 

informatikai ismeretek esetében a humán és az ügyfél tőkére épülő vállalkozások 

erősebb igényeket támasztanak a munkavállalóikkal szemben.  
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10. Következtetések, korlátok, jövőbeni kutatási irányok 

 

Következtetések, korlátok, jövőbeli kutatási irányok 

Dolgozatomban alapcélként tűztem ki, hogy a tudásmenedzsment soft tényezőinek 

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

tényezők hogyan érvényesülnek. Mérni kívántam a magyarországi kis- és 

középvállalatok szellemi tőkével összefüggő szervezeti kulturális, vezetési, illetve 

stratégiai jellemzőit, másrészt ezt a bázist szerettem volna összehasonlítani más 

országok eredményeivel. Az összehasonlítást első lépésben Magyarország és Szlovákia 

viszonylatában végeztem el. A dolgozatban elsősorban a felmérés összehasonlító 

jellegét hangsúlyoztam, és azokat az eredményeket mutattam be, amelyek között 

lényeges eltérés látszik a két ország vállalatai között. Sikerült bizonyítani, hogy a 

nyitottabb légkörű, a munkatársaknak nagyobb szabadságot biztosító vállalatok légköre 

egyértelműen kedvező a tudásmenedzsment elemeinek hatékonyabb működéséhez. 

Az elért eredmények hasznosíthatóak a KKV-k további tudásmenedzsment 

gyakorlatának kialakításában, esetleg a külső tanácsadók, szakértők számára a 

tudásmenedzsment elemeinek alkalmazása tekintetében, az oktatás számára a 

munkáltatók által megkívánt kompetenciák tekintetében, valamint a KKV-k és a 

felsőoktatás szorosabb kapcsolatának kialakítása terén.  

 

A kutatás korlátai 

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

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

(szervezeti kultúra, vezetési stílus, tanulást támogató légkör, valamint az egyén szintjén 

megjelenő kompetenciákat) vizsgálta. A további tudásmenedzsment elemek vizsgálata 

lehetséges további kutatási téma. 

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

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

különbségeket kimutatni, de az elemszám növelése még meggyőzőbb eredményre 

vezethetett volna.  

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

Magyarország valamint Szlovákia magyarlakta területein kerültek kitöltésre.  Bizonyára 

érdekes lenne a vizsgálatot teljes Magyarországra és Szlovákia egészére elvégezni.  
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Anyagi és időkorlátok miatt nem lehetett gondolni arra, hogy a nálunk fejlettebb 

Ausztria KKV-szektora által alkalmazott gyakorlattal vessük össze az adatokat.  

Ugyanakkor a dolgozat erősségének tekinthető a nemzetközi összehasonlítás elvégzése.  

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

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

nyereség adatok voltak, ami annál inkább furcsa, mert ezek elméletileg nyilvános 

adatok.  

A kiválasztott sikeres és eredményes magyar KKV-kel lefolytatott mélyinterjúk során a 

következő általánosítható megállapításokat tettem: 

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

    alkalmazhatóság kiemelt hangsúlyt kap 

- a megkérdezett vállalatok mindegyike fontosnak tartja, hogy foglalkozzon a 

   tudással,  de megfogalmazott, írásban lefektetett tudásmenedzsment stratégiája   

   egyiknek  sincsen.  

   - a vezetés mindegyik eredményesen működő vállalatban érzékelhetően jelen 

van,     

      bizonyos menedzsment elveket következetesen alkalmaz 

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

 - a vállalatok kivétel nélkül magas minőségi színvonalat képviselnek, egyesek  

     vezető pozíciót töltenek be, mások egyediek a saját területükön 

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

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

fogékonyság) 

 - a vezetők/tulajdonosok jelentős része korábban nagyvállalatoknál szerzett 

szakmai  

      tudást, tapasztalatot, melyet jelenlegi vállalkozásukban kiválóan tudnak  

      hasznosítani 

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

(különösen kiemelten a gyakorlati tudás) központi szerepet játszik, ezek a vállalatok 

nagy jelentőséget tulajdonítanak a tanulásnak, erőteljes a külső-belső képzésük, 

oktatásuk. Vannak próbálkozások a tacit tudás explicitté tételére, több helyütt hoztak 

már létre tudástárakat, de a tudásmenedzsment elemeinek alkalmazása inkább ösztönös, 

deklarált tudásmenedzsment stratégiája egyik vállalatnak sincsen. Egészen biztosan 
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nagy lépéseket tehetnének előre, ha a kínálkozó lehetőséget a felsőoktatással való 

szorosabb kapcsolat kiépítésére kihasználnák. 

 

További kutatási lehetőségek: 

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

készültek, ezt  ki lehetne terjeszteni a megfelelő szlovák vállalatokra is.  

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

vállalati KKV-körre ki lehet terjeszteni (több éve több éve létező és nyereséges, csak 

magyar tulajdonban lévő, nem mikrovállalkozások, esetleg bizonyos értékhatárok 

meghúzásával) 

Különösen izgalmas lenne a GDP növekedésének meghatározó hányadát kitevő magyar 

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

meg, akiknek 2002 évi árbevétele legalább 10 millió forint volt, 2002 és 2007 közötti 

árbevételük legalább 3 éven keresztül évi 20%-kal nőtt, 2007-ben is magyar többségi 

tulajdonban, s nyereségesek voltak, végül nem a privatizáció keretében kerültek előnyös 

helyzetbe) 

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

 - a mai sikeres KKV vezetők/tulajdonosok korábban nagyvállalati vezetőként 

szerzett  

    tudásának mi a szerepe a KKV-k mai sikerében 

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

a külső tanulásra, ezen belül kiemelten az egyetemekkel való kapcsolattartásra 

nincsen szükségük/nincsen idejük. 

 

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

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

tudásmenedzsment elemeinek hatékony alkalmazása a vállalat mérhető 

teljesítményeiben is megtérüljön. 
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 40. sz. táblázat: A tudásmenedzsment változókon végzett KMO és Bartlett teszt  
   eredménye 
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1. sz. melléklet: Az empirikus kutatáshoz használt kérdőív 

 

Tisztelt Válaszadó! 

 

     Kutatások eredményei igazolják, hogy a globalizálódó gazdaságban egyre nagyobb 

szerep jut a tudásnak, mint vállalati erőforrásnak. A személyekhez kötött tudás, 

készségek és képességek triója nagymértékben befolyásolja egy vállalat működésének 

sikerességét. 

     Kutatásunkkal egyrészt szeretnénk megvizsgálni a kis- és közepes méretű 

vállalatokat, hogy miként javítják pozíciójukat a tudás segítségével, és miként képesek 

ezáltal szellemi tőkéjüket növelni. Nem titkolt célunk, hogy egyben a felsőoktatási 

intézmények számára is hasznos információkat gyűjtsünk, mellyel javíthatjuk a leendő 

pályakezdők és ezen keresztül a vállalkozások sikeresélyeit. 

     A kérdőív kitöltése hozzávetőlegesen mintegy 10-15 percet vesz igénybe. Szeretnénk 

felhívni a figyelmet, hogy a kitöltés során nincsenek jó, vagy rossz válaszok. Általában 

az első gondolat szokott a legőszintébb, és egyben a legpontosabb felelet lenni. 

     A kérdőív kialakítása során elsődleges szempont volt, hogy a vállalkozás konkrét 

adatai semmilyen formában ne legyenek visszakereshetők. Ezt teszi lehetővé az, hogy a 

vállalat nevét tartalmazó bevezető oldalt a kitöltés után különválasztjuk a mintától. 

Garantáljuk egyúttal, hogy az adatokat kizárólag kutatási célra használjuk fel. Ha 

ennek ellenére úgy érzi, hogy egyes kérdésekre nem szeretne válaszolni, abban az 

esetben hagyja kitöltetlenül! 

     A kutatás lezárását követően írásos anyagot készítünk az eredményekről, melyet – ha 

igényt tartanak rá - nagy örömmel eljuttatunk az Önök vállalatához. Ez esetben kérjük, 

hogy a következő oldalon az adatok után jelölje meg, hogy igényt tartanak-e az írásos 

beszámolóra, valamint igen válasz esetén, kérjük adja meg az elektronikus levelezési 

címet, melyen eljuttathatjuk Önökhöz a jelentést. 

     Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a kérdőív kitöltésével 

segítik a munkánkat, és hozzájárulnak a kutatás sikeréhez. 
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K é r d ő í v 

 

Általános kérdések 

 

Cég neve:134________________________________________________________________  

 

Interjúalany neve:135 _________________________________________________________  

 

Beosztása: _________________________________________________________________  

 

Neme:       □ Nő            □ Férfi 

 

Életkora:___________________________________________________________________  

 

Dátum: ____________________________________________________________________

                                                 
134  Nem kötelező kitölteni 
135  Nem kötelező kitölteni 



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

 

 203 

 Tevékenységi kör 

Tapasztalatai alapján értékelje a vállalat fő tevékenységi körét a következő kategóriákban! 

Jelölje soronként X-szel a legmegfelelőbb kategóriákat! 

 

 Nagyon 

alacsony 

Alacsony Átlagos Magas Nagyon 

magas 

A tevékenységi kör 

tőkeigényessége 

     

A tevékenységi kör 

munkaigényessége 

     

A tevékenység tudás- és 

információigényessége 

     

 

Van-e konkrétan megfogalmazott stratégia a vállalatban? 

□ Igen                     □ Nem (ugorjon a 2. kérdésre) 

 

Ha igen, akkor kérem, röviden fogalmazza meg! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 Szervezeti kultúra és vezetési stílus 

Kérjük, tapasztalatai alapján ítélje meg, hogy a következő állítások milyen mértékben illenek 

az Önök vállalkozására! Kérjük, soronként jelölje X-szel a megfelelő kategóriát! 

 

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Nem 

értek 

egyet 

vele 

Közepes 

mértékben 

értek egyet 

Egyet-

értek 

Teljesen 

egyetértek 

Cégünknél jellemző a 

nyitott légkör 

     

Beosztottaim nagyfokú 

döntési önállósággal 
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rendelkeznek 

A tanulás elfogadott az 

alkalmazottak körében 

     

A csapatmunka gyakori a 

mindennapi feladatok 

során 

     

Jellemző az 

alulmotiváltság az 

alkalmazottak körében 

     

Jellemzően az 

alkalmazottak megbíznak 

egymásban 

     

Gyakoriak a spontán 

együttműködések az 

alkalmazottak körében 

     

 

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Nem 

értek 

egyet 

vele 

Közepes 

mértékben 

értek egyet 

Egyet-

értek 

Teljesen 

egyetértek 

A felső vezetés támogatja 

az alulról jövő 

kezdeményezéseket 

     

A munkakörök 

határozottan 

leszabályozottak 

     

Hierarchikus főnök- 

beosztotti viszonyok 

jellemzőek 

     

Gyakoriak az 

alkalmazottak között a 

konfliktusok, súrlódások 

     

Szoros emberi kapcsolatok 

jellemzik a vállalatunkat 
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Vezetőként jellemző rám a 

határozottság 

     

Elképzeléseimet mindig 

megvalósítják az 

alkalmazottak 

     

Mindig konkrét célokat és 

feladatokat tűzök ki 

beosztottaimnak 

     

Bátorítom beosztottaimat, 

hogy fogalmazzák meg 

saját céljaikat és 

feladataikat 

     

Beosztottaimmal közösen 

határozzuk meg a 

feladatokat és célokat 

     

Embereimet gyakran 

sürgetem a határidők 

betartására 
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A tanulás elemei 

Az alábbi kategóriák a vállalatnál meglevő tudásbővítés mértékét méri. Kérjük az előző 

blokkhoz hasonlóan, jelölje X- szel a megfelelő kategóriákat soronként! 

 

 Egyáltalán 

nem 

jellemző 

Nem 

jellemző 

Közepe-

sen 

jellemző 

Jellemző Tökéle-

tesen 

jellemző 

Alkalmazottak tanulási 

szándékának anyagi 

támogatása 

     

Szervezett képzés a 

cégnél/ külső vállalatnál 

     

Egyéni tanulási 

kezdeményezést 

támogató vezetői 

hozzáállás 

     

Önállóan kiépülő 

együttműködés az 

alkalmazottak között  

     

Rendszeres team munka      

Részvétel szakmai 

rendezvényeken 

     

Szakmai kamarával való 

kapcsolattartás 

     

Az alkalmazottak 

szívesen megosztják 

egymással 

tapasztalataikat, 

információikat 

     

Csoportos alkotó 

technikák alkalmazása 

(pl.: ötletrohamok) 
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Mennyi időt fordítanak a tanulásra? 

 naponta 1-2 óra     hetente 1-2 óra     havonta 1-2 óra     egyéb:_____________ 

 

A tanulás hatékonyságát mérik-e valamilyen módon az Önök cégénél?  

Igen Nem 

 

Amennyibe igennel válaszolt, akkor miként?___________________________________  
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 Felsőfokú alkalmazottak 

Kérjük, értékelje tapasztalatai alapján, hogy mennyire tartja fontosnak a következő 

jellemzőket a felsőfokú végzettekkel kapcsolatban az Ön cége esetében! Jelölje soronként X-

szel a legjellemzőbb kategóriát! 

 

 Egyáltalán 

nem fontos 

Nem 

fontos 

Közepesen 

fontos 
Fontos 

Nagyon 

fontos 

Szakmai tudás      

Szakmai tapasztalat      

Dokumentálható 

képzettség 

     

Alkalmazkodó-készség      

Rugalmasság      

Lojalitás      

Terhelhetőség      

Megbízhatóság      

Motiválhatóság      

Önállóság      

Kreativitás      

Problémamegoldó 

készség 

     

Csapatmunkára való 

alkalmasság 

     

Kiépített szakmai 

kapcsolatok megléte 

     

Nyelvismeret      

Informatikai ismeretek      

Egyéb, éspedig: 

__________________ 

     

 

Melyik az a 3 terület (az előző táblázat alapján), ahol ma a legnagyobb hiányosságok 

tapasztalhatók az alkalmazottakkal kapcsolatban az Ön tapasztalatai szerint? 

1. _____________________ 
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2. _____________________ 

3. _____________________ 

 

Amennyiben van tapasztalata friss diplomásokkal kapcsolatban, akkor kérjük jelölje meg, 

hogy milyen mértékben elégedett a következő tényezők tekintetében a felsőoktatási képzéssel? 

 Súlyos 

probléma 

Probléma Inkább 

probléma 

Inkább 

pozitívum 

Pozitívum Erős 

pozitívum 

Szakmai képzettségi 

színvonal 

      

Gyakorlatias oktatás       

Kommunikációs 

készség fejlesztése 

      

Általános 

tájékozottság  

      

Idegen nyelvi 

ismeretek 

      

Informatikai oktatás       

Csoportos 

munkavégzéssel 

kapcsolatos 

készségének 

fejlesztése 

      

 
 Kapcsolattartás a fels őoktatással 

Tart-e fent az Önök cége az alábbi területeken felsőoktatási intézménnyel kapcsolatot? 

Kérjük, jelölje X-szel a legmegfelelőbb választ! 

 Nincs ilyen 

kapcsolat, és 

nem is 

szándékozunk 

Nincs ilyen 

kapcsolat, de 

szándékozunk 

Tartunk fent 

kapcsolatot, 

de nem 

váltotta be a 

hozzá fűzött 

reményeket 

Tartunk fent 

kapcsolatot, 

és a jövőben 

fejleszteni 

szeretnénk 

Alkalmazottak     
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szakmai képzése 

Szakdolgozat 

készítésben való 

részvétel 

    

Kutatási kooperáció     

Kutatási panelben való 

válaszadás (korábban)  

    

Vállalati szakember 

részt vesz egyetemi 

előadáson   

    

Informális kapcsolat 

az egyetem valamely 

oktatójával 

    

Egyetemi/ főiskolai 

rendezvényeken való 

részvétel/támogatás 

    

 Nincs ilyen 

kapcsolat, és 

nem is 

szándékozunk 

Nincs ilyen 

kapcsolat, de 

szándékozunk 

Tartunk fent 

kapcsolatot, 

de nem 

váltotta be a 

hozzá fűzött 

reményeket 

Tartunk fent 

kapcsolatot, 

és a jövőben 

fejleszteni 

szeretnénk 

Egyetemi/ főiskolai 

állásbörzén való 

részvétel 

    

Egyéb, éspedig: 

_________________ 

    

 

 

Amennyiben már rendelkeznek, illetve szándékoznak kapcsolatot létesíteni felsőoktatási 

intézménnyel, mely cégen belüli, vagy azon kívüli tényező(k) jelentett(ek) akadályt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Amennyiben kapcsolatot tartanak valamely felsőoktatási intézménnyel, kérjük,  nevezze meg 

azt! 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ha nem állnak kapcsolatban felsőoktatási intézménnyel, akkor ennek milyen okai vannak? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Milyen mértékben felel meg az Ön tapasztalatai szerint a felsőoktatás képzési szerkezete az 

Önök munkaerő iránti igényeinek? 

 

Egyáltalán nem  Nem felel meg Nagyjából megfelel Tökéletesen megfelel 

    

 

Milyen mértékű az Ön tapasztalata alapján ez a megfelelés a munkaerőpiac egészét tekintve? 

 

Egyáltalán nem  Nem felel meg Nagyjából megfelel Tökéletesen megfelel 
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 A szellemi t őke aránya 

Kérjük, becsülje meg, hogy a következő tőkeelemek milyen részarányt képviselnek az Ön cége 

értékében! 

 

Tőketípus Kategóriába tartozó elemek Megoszlás  

Pénzügyi 

tőke 
Likvid pénzügyi eszközök % 

Fizikai t őke 
Tárgyi eszközök, ingatlanok, gépek, épületek, 

berendezések 
% 

Humán 

tőke 

Személyhez kötődő tudáselemek: alkalmazotti szaktudás, 

tapasztalat, képzettség, attitűd, emberi erőforrás színvonala 
% 

Szervezeti 

tőke 

Szervezethez köthető tudáselemek: gyártási (eljárások), 

információs rendszer, módszerek, vállalati kultúra, 

szervezeti rugalmasság, know-how-ok, márkanevek, stb. 

% 

Ügyfél t őke 

Partnerekhez és vásárlókhoz köthető tudáselemek: kiépített 

cég image, vállalati hírnév, állandó ügyfélkör, partneri 

kapcsolatok, beszállítókkal való együttműködés, egyéb 

kooperációk (pl.: egyetemek) 

% 

Összesen  100 % 

 A vállalat/ vállalkozás alapvet ő jellemz ői 

Fontosabb tevékenységi kör(ök): ______________________________________________ 

 

Székhely, telephely(ek): _____________________________________________________ 

 

Alapítás éve: ________________________ 

 

 2003 2005 2007 2008 

Alkalmazotti létszám (fő)     

Árbevétel (millió Sk)     

Adózott eredmény (millió Sk)     

Összes eszközállomány (mérlegfőösszeg)     
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Felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya           % 

Szellemi dolgozók aránya           % 

 

Ha a táblázat kitöltéséhez nem állnak rendelkezésre pontos adatok, kérjük, adjon 

nagyságrendi becslést az egyes kategóriákhoz! 

 

Milyen információs – technikai rendszerekkel rendelkezik a cég?(pl. internet) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! A megadott adatokat bizalmasan kezeljük, és 

kizárólag kutatási célra használjuk fel. 

 

 

  

                                                                 Széchenyi István Egyetem       

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

                                                                                 Marketing és Menedzsment Tanszék 
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2.sz  melléklet: Esetleírás: egy követendő példa a tudásgondozásra - HNS Műszaki 

Fejlesztő Kft. 

 

9027 Győr, Ipari Park,  

Innonet, Gesztenyefa u.4. 

www.hns.gyor.hu,  

www.hns.eu     

   „A legkedvezőbb megoldások kidolgozása ügyfeleink számára.” 

 

A 100 %-ban magyar tulajdonú, Kft-t 21 éve (1989-ben) alapította a budapesti székhelyű 

ASK Kft. és tizenegy fiatal, informatikai rendszerek fejlesztésében, ipari folyamatok 

automatizálásában és elektronikai fejlesztésben nagy szaktudással rendelkező mérnök. A 

cég a jelenleg foglalkoztatott létszám alapján az általam vizsgált kisvállalati kategóriába 

tartozik.  

A kezdeti időszakban a főtevékenység a lokális mérésadatgyűjtő hálózatok tervezése, építése 

volt, amely eszközök alapvető fejlesztési hátterét a BME-MMT (Budapesti Műszaki Egyetem, 

Műszer és Méréstechnika Tanszék) képezte. A társaság nevét az alapításkori tevékenységi 

területet tükröző "Hierarchical Network Systems" szavak kezdőbetűiből képezték. 

Az alapítást követő évek egyik jellemző terméke az ADATterminál, egy hordozható 

adatgyűjtő volt, amely többféle alkalmazásban bizonyította kiemelkedő képességeit. 

1991-től visszaszorultak az önálló elektronikai fejlesztések és egyre meghatározóbbá váltak a 

minőségbiztosítással foglalkozó projektjeik. Meglévő fejlesztési képességeikkel a jellemző 

minőségbiztosítási igények alapján állították új pályára termék- és szoftverfejlesztéseiket. 

Ebben az időszakban alapozták meg sikeres szoftvertermékeik fejlesztését (HNS SPC, 

GEOMETRIA-2D).  

1993-tól egyre meghatározóbbá váltak a minőségbiztosítással kapcsolatos projektjeik, 

megtervezték és megvalósították az első MÉRŐÁLLOMÁS projektjüket, amely a későbbi 

mérő- és tesztelő berendezések alapjává vált. 
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A cég már ebben az időszakban is rendelkezett külföldi szerződéses képviseletekkel, illetve 

ők is hivatalos képviselői voltak - elsősorban mérőeszköz forgalmazással kapcsolatban - 

külföldi vállalatoknak. 

Gyártási minőséginformációk gyűjtésére, vezetői riportok készítésére 1995-től indítottak 

minőséginformációs rendszerek fejlesztésével foglalkozó projekteket. 

Tudatos váltások eredményeként a Kft. 1997-től mérő-, tesztelő- és szerelő berendezéseket, 

rendszereket fejleszt, tervez és gyárt, valamint ezekhez fejleszt vezérlő-, mérésadatgyűjtő- és 

feldolgozó szoftvereket.  

Kiemelten foglalkoznak az ISO 9000, QS-9000 és a TS 16949 szabványsorozatokban előírt 

statisztikai minőségbiztosítási módszerekkel, az SPC (Statisztical Process Control) 

területeivel.  

Az ISO 9001:2000 és az ISO 14001:2004 szabványok követelményeinek megfelelő tanúsított 

Integrált Minőség- és Környezetközpontú Irányítási Rendszert (IMKIR) működtetnek. 

A cég ma a komplex statisztikai folyamatszabályozó és minőség-ellenőrző megoldásokat 

valamint a mérő-, szerelő- és tesztelő berendezéseket kínáló cégek piacának megbízható, 

céltudatos szereplője. Termékszerkezetét folyamatosan korszerűsítve figyel a piac igényeire. 

Fejlesztéseikkel egyedi, költségszint tekintetében is kedvező megoldásokat dolgoznak ki 

ügyfeleik számára, külön hangsúlyt fektetve a termékkövetésre, annak teljes életútján. 

Folyamatosan végeznek tudatos piaci munkát az innováció iránt érzékeny piaci szereplők 

számára. Szoftvertermékeikkel, egyedi mérő- és ellenőrző készülékeikkel, valamint 

összeszerelő berendezéseikkel jelentős piaci pozíciót vívtak ki az ország legjelentősebb 

autóipari beszállítóinak partnereként. Vevőik között tudhatnak magyarországi 

kisvállalkozásokat és nagy multinacionális cégek magyarországi és külföldi leányvállalatait és 

telephelyeit. Olyan vállalatokat sorolhatnak partnereik közé, mint a GE Hungary Zrt., a 

VISTEON Hungary Kft., BPW Hungária Kft., Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., Wescast 

Hungary Autóipari Zrt., LINAMAR Hungary Nyrt., Lear Corporation Hungary Kft., 

VISIOCORP (SAPU) Bt. 

A Kft munkatársai között a felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók aránya 80% fölötti, 

aminek megőrzésére tudatosan törekszenek.  
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Úgy vélik, hogy saját képességeik határozzák meg a cég jelenét és alapozzák meg közös 

jövőjüket. Szeretik és felvállalják a kihívásokat, tudásuk érett, megbecsülik egymást. 

Szervezeti és munkakörülményeiket folyamatosan fejlesztik. A szakmai továbbképzésekhez 

szervezett kereteket biztosítanak. Az egyéni szakértelem vállalati szintre emelését a 2001. 

áprilisában megújított belső „Szakmai továbbképzések” programokkal segítik elő. A 

programokat a szakmaterületek meghatározó külső / belső szakemberei vezetik. A kurzusokat 

munkaidőben tartják.(pl. idomszertervezés, mérőkészülékek tervezése, mérések, 

mérőrendszerek képességvizsgálata). A képzés egyik célja, hogy a gépészet, a 

mechanizmusok, a villamos terület és a szoftverek-vezérlés területén dolgozó szakemberek 

legalább annyira ismerjék meg a többiek területét is, hogy megfelelően tudjanak együtt 

dolgozni. A szakmai anyagokat letárolják, hozzáférhetőek. 2010-ben az éves árbevétel 

mintegy 5-6%-át költik oktatásra. (ez az összeg egy munkát segítő szoftver megvásárlását 

is tartalmazza) 

A válság miatt visszaesett megrendelések miatti kisebb terhelést is tanulásra használják fel. 

Kapacitásaik jobb kihasználását is tanulással segítik: a korábban külsők által elvégzett 

villamos szerelést (vezérlőszekrények) szakirányú mérnök kollega betanítása után saját 
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embereik végzik, így jobban is motiváltak, mert az általuk tervezett eszköz „élesztésénél” is 

jelen vannak.  

A jelen magas szakmai színvonalú megoldásai mellett az utánpótlás intenzív keresésére és 

kinevelésére különös hangsúlyt helyeznek. A cég ügyvezetője minden új munkatársat 

személyesen vesz fel. Úgy véli, megtanítani senkit nem lehet, de támogatni kell, hogy 

tanuljon. Aki valamilyen végzettséget igazoló papírt (pl. diploma) kap, magával kell hoznia 

bizonyos alapvető tudást, ismereteket. De a technika ismerete nem elégséges, azt is tudni kell, 

mikor melyik technikát kell adott feladat, vagy probléma megoldására alkalmazni. Az 

ügyvezető megítélése szerint ez már csak a gyakorlatban sajátítható el.  

Projekt  teamekben dolgozva sok időt töltenek együtt, az ilyenkor megszerzett 

benyomásokon keresztül ismerik meg egymásban a szakembert. A teamekben gazdasági és 

műszaki (gépészeti, villamos és szoftver) szakmaterületek munkatársai dolgoznak együtt. 

Fontos az adminisztratív mérföldkövek kijelölése, az erőforrások hozzárendelése és az 

egyeztetés. A Projekttanács hetente megbeszéli a kritikus részeket.  

Tervzsüriket tartanak annak érdekében, hogy a szakembereik megismerjenek más projekteket 

is. Megtervezett berendezéseik általában 100 %-ban legyártásra kerülnek. Kiszállítás előtt a 

projekt-team tagjai, továbbá a hasonló dolgokkal foglalkozó szakemberek mérnöki bejárást 

tartanak, és megbeszélik, mi volt a feladat,  milyen megoldást alkalmaztak, milyen problémák 

merültek fel a tervezés során és hogyan oldották meg. Az elhangzottakat jegyzőkönyvben 

rögzítik, feladatokat, módszereket határoznak meg. Nagy örömmel üdvözlik a lehetőségeket 

és szervezik azokat az eseményeket, amelyek segítik őket egymás és önmaguk más oldalról 

történő megismerésében.  

Munkájukat korszerű informatikai eszközök támogatják. Korszerű kiszolgáló rendszerrel 

biztosítják az összes munkahely nagy sebességű elérését, a garantált biztonságú bérelt vonalas 

Internet kapcsolatot. A központi kiszolgáló adja a rendszerhátteret projektmenedzsment 

rendszerüknek is. 

Konstruktőreik gépészeti tervező munkáját a Pro/ENGINEER testmodellező 3D-s tervező 

szoftver támogatja, elektronikus tervezőik Protel-t használnak. Szoftveres munkatársaik 

Borland, Microsoft és Sybase eszközökkel dolgoznak. 
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Készülékeik, berendezéseik, gyártó- és szerelősoraik összeállítását a kellően tágas, korszerűen 

felszerelt projektműhelyeikben végzik, ahol a minőségi vizsgálatok és az első próbagyártások 

is megtörténnek. 

Fejlődésük meghatározói 

Mérnökként tapasztalják és tudják, hogy a termékekbe és alkalmazásokba beépíthető 

szakmai tudás napról-napra, egyre fokozódó gyorsasággal avul. Éppen ezért 

életfilozófiájuk az állandó fejlődés, melyhez a stabil szakmai alapokat valamennyi általuk 

művelt szakmaterületen meg kell teremteniük. Ezekre a stabil szakmai alapokra építik fel a 

mindennapi munkához és a legkorszerűbb megoldások kidolgozásához elengedhetetlenül 

szükséges naponta frissítendő ismereteiket. 

Fogékonyságuk, nyitottságuk és a folyamatos fejlődés igénye viszi előbbre cégüket, 

valamint az a képesség, hogy a piac újabb és újabb kihívásaira mindig megadták a saját 

válaszaikat.  

Töretlen fejlődésüket alapvetően biztosító értékrendszerük elemei a következők: 

Összpontosítás 

Ismerik alapvető képességeiket, tudásukat, tisztában vannak felhalmozott tapasztalataik 

hasznosíthatóságával, ami mellett folyamatos erőfeszítéseket tesznek erősségeik megtartása és 

továbbfejlesztése érdekében. Tevékenységüket, erőforrásaikat az alapvető képességeik által 

meghatározott területekre koncentrálják. 

Szelektivitás 

Üzleti partnereik a jó piaci kilátásokkal rendelkező, megfelelő megtérülést és biztos fedezetet 

nyújtó, technológiai és környezetvédelmi szempontból is biztos jövőt ígérő termelőterületek 

fontos és esetenként meghatározó szereplői. 

Diverzifikálás 

Tevékenységi körükön belül meg kívánják őrizni az új dolgok iránti fogékonyságukat és a 

stabilitást is szolgáló több lábon állást. 

Szinergia 
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A hatékonyság fokozása, az egyre összetettebb megoldások szakmai színvonalának 

megtartása és növelése érdekében tudatosan használják és fejlesztik a cégen belüli 

szakmaterületek közötti együttműködést. 

A személyes interjút Józsi Ottó okleveles gépészmérnökkel, ügyvezető igazgatóval 

készítettem, aki bár nem alapító, 1992 óta a Kft. többségi tulajdonosa is. „Engem választottak 

meg ügyvezetőnek azok, akik úgy gondolták, hogy ha együtt maradunk, tudunk 

eredményesen dolgozni.  A kassza üres volt, de a tudásunk megmaradt, csak erre 

számíthattunk” (1992)136 Győr közelében, Dunaszegen született. A falu melletti kanyarban 

már akkor érdekes játéknak tűnt, hogy a hang alapján meghatározza, milyen autó érkezik 

majd. Már az általános iskolában matematika, fizika versenyeken vett részt. Sokféle dolog 

iránt fogékony volt, de a műszaki érdeklődés a Jedlik Ányos Gépipari Középiskola felé vitte. 

Itt is számos szakmai verseny résztvevője volt. Rengeteget olvasott, érdekelte a történelem.   

Arra a kérdésre, hogy mit ért tudás alatt, a következőt feleli: „A megtanult, de nem 

alkalmazható dolog nem tudás. Érteni kell, és meg kell tudni csinálni. Tudás csak az az 

ismeretszint, amit gyakorlatban tudok alkalmazni.” 

Tíz évvel ezelőtt a már hivatkozott Sikerkönyvben így fogalmazott:”ha jön egy új téma, ami 

érdekel, akkor nem számít az idő, az energia, akkor azt minden erőmmel, akár rengeteg 

lemondással megpróbálom megcsinálni.” 

Egyetemi éveit Moszkvában töltötte, ahol a szerszámgépeket tanulmányozta, de a III. 

évfolyamon már üzemgazdaságtan, vállalati szervezés tárgyakat is hallgatott. Egyik tanára itt 

döbbentette rá, hogy másként kell tanulni, fontos hogy a matematika, vagy a fizika 

kapcsolódjon a többi tudományhoz, az alkalmazáshoz. 

Kezdőként 3 évet az Ikarusban töltött el, félév gyakornoki idő után célgép tervezőként a 200-

as családhoz tervezett berendezéseket. Nagy szerencséjére egy idősebb házaspár mellé került, 

akik hagyták önállóan dolgozni, de hetente ellenőrizték munkáját. A 200-as család ívelt 

csövekből épült, egyszerű volt alakítani, de őrült mennyiségű selejt keletkezett, mert 

stabilitást vesztett, tönkrement az alkatrész. Azt a gépet, amit a selejt megszüntetése 

érdekében tervezett, legyártották, bevált. Újított, mérnökversenyen vett részt, „Kiváló Ifjú 

Mérnök” lett.  

                                                 
136  Rab Károly-Szabó József: [2001] Sikerkönyv PMS 2000 Kft, Budapest 
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Amiért mégis eljött: vonzotta a tanítás és a kutatás. Az akkori Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskola -KTMF (ma Széchenyi Egyetem) Járműgyártási Technológia tanszékére 

került tanársegédnek, majd adjunktusnak. Forgácsolástechnikát tanított. Évekkel később, 

egyetemi hallgatókat vitt volt munkahelyére, az Ikarusba látogatni, és volt kollegái kérdezték: 

Láttad már a gépedet? A fiatal oktató az egyetemi hallgatóktól a látogatás végére kiérdemelte 

a „tanár úr” címet.  

Időközben (1981) szakmérnöki tanulmányokat folytatott a BME Finommechanika Optika 

Tanszékén. Ez a képzés kiváló matematika statisztikai, illetve valószínűségelméleti tudással 

vértezte fel. 

1986-tól 1991-ig a Rába Magyar Vagon- és Gépgyárban dolgozott, akkoriban a motorgyár 

tervezése folyt. Nagy eredménynek számított, hogy az MAN helyett haladó technológiát 

tervezett, és ezt el tudta fogadtatni. Itt került kapcsolatba a HNS-sel, ahol eleinte külső 

szakértőként foglalkoztatták. 

1991. óta dolgozik a HNS-nél. Már erre az időszakra esik, hogy a Közgazdaságtudományi 

Egyetemen vezetőképzésben vesz részt. Ma is nagy gondot fordít arra, hogy ne essenek a 

műszaki megoldások bűvkörébe, fontos hogy tisztában legyenek az alapelvekkel. Nagyon 

fontos, hogy a munkatársak értsék a dolgok hátterét, ismerjék, milyen elven működik . Az 

alapokat meg kell tanulni!   

Mit vár el munkatársaitól, leendő kollegáitól? 

� Tudásvágy 

� Alkalmazás 

� Számbiztonság 

� Orientálódás 

� reális érzék, realitásérzék 

 A gyártóipari igények kiszolgálására már a szakemberképzés területén is tettek megalapozó 

lépéseket; a leendő szakemberek már tanulmányaik során, a korszerű mérési és 

minőségbiztosítási ismeretek között megismerkedhetnek az oktatási intézmények számára 

kialakított, speciális konfigurációjú és műszerezettségű SPC (statisztikai 

folyamatszabályozás) laboratóriumaikkal. 
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Idézet a Kft minőségpolitikájából: „Céljaink elérése érdekében fejlesztjük céges és 

személyes képességeinket. A vezetés minden szinten támogatja és megköveteli a folyamatos 

képzést és önképzést. Elvárjuk, hogy minden munkatárs személyes tudásával és 

felelősségével járuljon hozzá a cég sikeréhez.” 

A cég filozófiája szerint szakmai megoldásaikat jellemzi a magas szintű mérnöki tudás és 

szigor, az élenjáró alkalmazott technológia. Munkatársaik részére a tudás biztonságát, a 

folyamatos fejlődés lehetőségét, az elvárt teljesítményhez szükséges munkafeltételeket és az 

ezt elismerő jövedelmet nyújtják. Szervezeti kereteik alkalmasak és hatékonyan támogatják 

emberi erőforrásaik fejlesztését és motivációját. Munkatársaik a szakterületük magas szintű 

ismerői, készek a folyamatos megújulásra, a rendszeres továbbképzésre. Magatartásuk etikus, 

készek a cég céljaival azonosulni, elkötelezettek cégük iránt. 

2005 évben elkezdték EFQM projektjüket,  melynek célja az EFQM kiválósági modell 

alkalmazása szervezetük fejlesztésére. Első lépésként alapos önértékelést készítettek, melyet a 

cégstratégiai prioritások aktualizálása követett. Az akkor elfogadott Jövőkép, Küldetés és 

Érték meghatározásokat jelenleg is értékállónak, helyesnek tartják.  

Szakmai tevékenységükben a fejlesztési projektek nagy számát valósítják meg. Projektjeik 

között megtalálhatók a növekvő szakaszban lévő, a hagyományos, és az új témák egyaránt. 

Ezek optimális aránya biztosítja a stabilitást, a folyamatos és dinamikus fejlődés 

lehetőségével egyidejűleg. 

Az anyagi elismerésen kívül a munkatársak fejlődését és munkateljesítményét elismerendő 

2004 óta év végén, a munkatársak szavazatai alapján HNS „Arany Méhecske” díjat adnak a 

legjobban fejlődő, szorgalmas munkatársnak, a legjobb teljesítményt elérőnek pedig HNS 

”Teljesítmény” díjat. Rendszeresen szerveznek családi találkozókat, a gyermekeknek HNS 

Mikulás ünnepséget.  

A külső tanulás lehetősége miatt nagy jelentőséggel bír, hogy a Kft számos – a tevékenység 

jellege miatt meghatározó - szervezetben tag:  

 

Magyar Minőség Társaság (MMT) 

www.quality-mmt.hu 
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Európai Minőségügyi Szervezet 

Magyar Nemzeti Bizottság (EOQ 

MNB) 

www.eoq.mtesz.hu 

 

Magyar Járműalkatrészgyártók 

Országos Szövetsége (MAJOSZ)  

www.majosz.hu 

 

Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) 

www.panac.hu 

 

 

A felsorolásban nem szerepel a legújabb tagság: 2009. nyarán a Győri Ipari Parkban működő 

vállalkozások közül a Borsodi Műhely Kft., a Jankovits Hidraulika Kft., a HNS Műszaki 

Fejlesztő Kft. és a balassagyarmati Delta-Tech Kft. megalapította a VisioTech Hungary 

Gépgyártó Klasztert. (erről külön esetminta szól) 

Szakembereiket, szakembercsoportjaikat munka-, információ- és fejlődési igényeikben 

messzemenően támogatják. Munkatársaiknak továbbra is kell, hogy legyen hitük  saját 

munkájukban és kell, hogy meglássa saját részét a cég egészében.  

Munkájukat különféle díjakkal is elismerték:  

� 2005 évben több, kiemelkedően magas mérési igényeket támasztó rendszert terveztek 

és építettek pl. az Excel-Csepel Szerszámgépgyártó Kft. megmunkáló 

berendezéseihez. Ezek egyike volt a Magyar Termék Nagydíj 2005 pályázaton 

magas értékelést kapott „Tengelycsonk megmunkáló cella” mérő-ellenőrző 

berendezésének tervezése, kivitelezése és beüzemelése. 

� 2006 évben a magas műszaki színvonalat megtestesítő megoldásaikat 

mérőberendezésekben, tesztelő berendezésekben és szoftverben valósították meg. 

Következetes szakmai munkával komoly üzleti sikereket értek el a leak teszterek és a 

szoftverfejlesztés területén. HNS SPC Statisztikai folyamatszabályozó és 
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minőségellenőrző programjuk a „Magyar Termék Nagydíj”  pályázat elismerő 

oklevelét kapta 2006-ban 

� 2007 évben a moduláris leak (tömörség) teszter berendezésünkkel vettek részt a 

Magyar Termék Nagydíj 2007 pályázaton, melyen berendezés „Elismert Termék”  

minősítő címet ért el. 

� 2008 évben a „Gyártórendszerbe integrált mérő berendezések” pályázatunkkal vettünk 

részt a Magyar Termék Nagydíj pályázaton és a Magyar Termék Nagydíj 2008 

minősítő címet értük el. 

� 2008-ban a VOSZ az „év vállalkozója” címmel tüntette ki.  

SPC az oktatásban 

 

A statisztikai folyamatszabályozó rendszerek működtetésében nagyon fontos szerepük van a 

magas szintű tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereknek. A korszerű 

informatikai eszközökkel ugyan jelentősen megkönnyíthető és hatékonyabbá tehető a 

szakemberek munkája, azonban az emberi tudásra és tapasztalatra mindig szükség lesz. 

A szakmai tapasztalat csak éles üzemi környezetben, bizonyos időt munkával eltöltve 

szerezhető meg, azonban az elméleti és valamilyen szintű gyakorlati tudást már az iskolában 

elsajátíthatnak a leendő szakemberek. Kiemelten támogatják azon megoldások és 

mérőeszközök alkalmazását, amelyekkel a képzett szakemberek üzemi körülmények között 

találkozhatnak. A szakoktatóknak naprakész ismereteket adnak át mérnöki szintű - SPC 

elméleti és gyakorlati szoftverkezelési - oktatás keretében. A tanulóknak - akár a 

szakoktatókkal közösen - tanórai keretek között mutatják be az SPC gyakorlati alkalmazását, 

az üzemi környezetben használatos funkciókat. 

 

Szoftverbeszerzés szempontjából a cég az oktatási intézményeket kiemelten támogatja. A 

HNS SPC programot napjainkban már közel ötven közép- és felsőfokú oktatási intézményben 

használják.  

 

A cég ügyvezetője folyamatosan publikál, cikkei a Műszaki Magazinban és az  EOQ MNB 

Minőség és Megbízhatóság című szakfolyóiratában jelentek meg, továbbá a LeanDesign.hu 

portálon is olvashatóak.  
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A külső tanulás fontos eszköze a kiállításokon való részvétel is: kiállítóként vettek részt a 

Tech4Auto Regionális Kutatás-Fejlesztési Konferencia és Szakkiállításon. 

Értékrendjük szerint a társadalom számára értékes tevékenységet kívánnak végezni azáltal, 

hogy a hazai gyártóipar által előállított termékek minőségének javítását támogató műszaki 

fejlesztő tevékenység mellett kötelezték el magukat. Tevékenységükkel hozzá kívánnak 

járulni az ország gazdasági fejlődéséhez és a hazai gyártmányok versenyképességének 

javításához. A cég méretadottságai miatt csak egy területen, az oktatásban folytatnak 

támogató tevékenységet. Középiskolai szakmai tanulmányi versenyeket, főiskolai-egyetemi 

Tudományos Diákköri Konferenciákat, hallgatói szakmai konferenciákat támogatnak anyagilag 

és szakmai munkával. Rendszeresen biztosítanak a hallgatóknak szakmai gyakorlati helyet, 

diplomaírási témát, lehetőséget. 

Fejlesztési tevékenységüket áthatja a humánum és környezetük iránt érzett mély felelősség. 

Élik a válság idejét, folyamatosan fejlődnek (emberek) és fejlesztenek (termékek), és készen 

állnak arra, hogy ha elkezdődik az emelkedés, szárnyalhassanak.  
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3.sz. melléklet:Esetleírás „ A gondolattól a megvalósításig”- egy követendő példa a 

kisebb vállalatok hálózatépítésére: a VisioTech Hungary Gépgyártó Klaszter 

9027 Győr, Juharfa u. 8.             

 www.visiotechhungary.eu 

 

Arra is van példa, hogy kis- és középvállalatok egymással összefogva igyekeznek 

megkapaszkodni. Három győri és balassagyarmati vállalkozás hozta létre a közelmúltban a 

VisioTech Hungary Kft-t, amely döntően multinacionális társaságok számára végez komplett 

gyártósori fejlesztéseket. A klasztert azért is választottam ki, mert a korábban meginterjúvolt 

cégek közül a Borsodi Műhely, a Jankovits Hidraulika, és a HNS is a klaszter tagjai. Ők, 

valamint a Delta-Tech Kft. elsősorban a mérnöki tudást koncentrálták az új társaságnál, (47 

% felsőfokú végzettségű) de mintegy 200 technikust és szakmunkást is csatasorba állítottak 

- mindettől jelentős árbevétel-növekedést várnak már idén.  

Megfogalmazott küldetésük: „Kompetenciáink egyesítésével olyan szervezetet alkotunk, 

amely képes ellátni vevőink komplex igényeit”. A felsorolt tevékenységek a tervezéstől 

(konstrukciótól a véges elemes analízisig) egyedi gépek és komplett gyártórendszerek 

kivitelezésén át a géptelepítés, rendszerindítás, betanítás, képzés, karbantartás és 

életútkövetésig (szerviz, alkatrészellátás, távfelügyelet, gépfelújítás, diagnosztika,stb.) 

terjednek. Megítélésük szerint azonban a látványos előrelépéshez a hitelfelvételi lehetőségek 

javulására, valamint a foglalkoztatásra rakódó terhek jelentős csökkentésére is szükség volna. 

Bár a járműiparban már több klaszter is megbukott, a VisioTech Hungary  tevékenységét 

siker és elismerés övezi. Mi a titok? Borsodi László, a Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft. 

ügyvezetője, a klaszter egyik tagjának véleménye szerint137az igazi klaszter nem úgy 

működik, ahogy Magyarországon megszokottá vált, hanem éppen fordítva, alulról építkezik, a 

kicsik minőségi, szervezettségi felhozatalát összesíti azért, hogy a multiknak megfelelő 

szinten beszállítói lehessenek. A korábbi magyar gyakorlat, ahogy a klasztereket 

központosították, megbukott. Az is elhibázott lépés volt, amikor a pólusprogram helyett 

klaszteresedés történt.  Ezek az apró klaszterek nem ezért jöttek létre, amiért egy klaszternek 

létre kell jönnie, hanem azért, hogy könnyen begyűjthessék innen-onnan a támogatásokat. A 

VisioTech Hungary Gépgyártó Klaszter azt akarja, hogy ütőképes beszállítójává válhasson a 

                                                 
137  Szerző: autopro.hu/K.T. // 2010.03.05. 13:23 
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multiknak. Ez érdekképviselet is, ott ugyanis, ahol egy erős szakmai csapat jön össze, amely 

képes minőséget produkálni, már lehet érdekvédelemről beszélni. 

 A klaszternek nem csak az az előnye, hogy a kicsiket helyzetbe hozza, hanem az is, hogy 

olyan rendezvényekre, szakmai konferenciákra tud bejutni, ahová egyénileg ez lehetetlen. Az 

Audi győri igazgatójához például így jutottak be, aki még a tapasztalatait is elmondta, mire 

figyeljenek a klaszteresedésben, egy közös cég alapításában. 

A VisioTech Hungary Gépgyártó Klaszternek most hat tagja van: a Delta-Tech Mérnöki Iroda 

Kft., a HNS Műszaki Fejlesztő Központ, a Mátra-Tech Mérnöki Iroda Kft., a Jankovits 

Hidraulika Kft., a Borsodi Műhely Fémmegmunkáló Kft. valamint a Borsodi 

Fémmegmunkáló Kft. Fentiek közül három cég alapított egy közös vállalkozást, ami külön 

kihívás, hiszen a magyar emberre éppen az nem jellemző, hogy az erőit összesítse. A céljuk, 

hogy nagy projekteket nyerjenek el. A tagok önmagukban is sikeresek, bizonyítottak már. 

Bővülést terveznek, de csak olyan tagokat fogadnak, akik nem a pillanatnyi érdekekért, 

hanem a hosszú távú előnyökért csatlakoznak hozzájuk.  Az egész világ szerveződik, egy-egy 

nagy projektre állnak össze hatalmas cégek, s utána szétválnak. A magyar ember erre sajnos 

nem nagyon alkalmas, ők ennek az ellenkezőjét akarják bebizonyítani, s bíznak benne, hogy 

profitálni is tudnak belőle, mindennek a lényege ugyanis a profit. 

A klaszter első sikereként a Graboplastnál fejlesztettek ki egy 54,5 millió Ft értékű 

padlógyártó gépet, amin járműipari padló is készül. A következő megrendelést is megkapták, 

mégpedig a szentgotthárdi General Motorstól. Tudják, hogy a nagy projektekhez a kisebb 

projekteken keresztül tudnak eljutni. 
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4. sz.  melléklet: Esetleírás: „Szintézis -  a tudásbarát  Zrt” 

 

 

„A tehetség univerzális adottság. De rengeteg bátorság kell ahhoz, hogy 
éljünk vele: merj a legjobb lenni!”    
    Paulo Coelho 

 

Szintézis: görög eredetű szó, jelentése: összefoglalás, egységbe foglalás, egység. Nehezen 

lehetne kifejezőbb szót találni annak a vállalatcsoportnak a megjelölésére, amely és amelynek 

vezetője, Szabó István többek között az alábbi kitüntetéseket mondhatja magáénak:  

 

1989   Szabó István - Az Év Vállalkozója 

1998 , 2000 a Győri Általános Vásár díja  

2002 Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara - Megyei Minőségi Díj 1. helyezett  

2003 Győr-Moson-Sopron Megyei Iparkamara: a Megye Vállalkozása 

2003 Győri Általános Vásár díja  

2004  Kamarai Oklevél: „A megye gazdaságáért” 

2004  VOSZ : Szabó István - Az Év vállalkozója 

2005  Kisalföld Presztízsdíj: Az Év vállalkozása 

2005  Győri Általános Vásár Innovációs díja: SinEus notebook  

2005  VOSZ Posztomusz díj: Galló Gyula - Az Év vállalkozója 

2007  Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség-kiváló minősítés a Szintézis éttermi   

rendszernek 

2007 „Az információs társadalomért”  
2007  Szintézis Románia IBM Nagydíj 

2008  Infor FY08 Outstanding Cross-Selling Contribution Award - Infor díj a  

           kiemelkedő teljesítményért 

2009  Megyei Prima díj  (a Prima Primissima helyi megfelelője) 

 
Emellett NATO szállítói minősítéssel rendelkezik, és a Miniszterelnöki Hivatal Közbeszerzési 

Tanácsának minősített szállítója. 

 

Nem kéri és várja a díjakat, persze azért büszke rájuk, hiszen visszajelzik: jó úton haladnak. A 

sok díj mellett a cégcsoport számára mégis a legnagyobb elismerést az elégedett ügyfelek 

jelentik.  
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Miben áll sikerük titka? 

 

A Szintézis Informatikai ZRt. húszéves fejlődése jól tükrözi a hazai számítástechnika és 

informatika fejlődéstörténetét. Az állami munkahely, a privatizáció, a magánvállalkozás, az 

alkatrészekre szétbontott és darabonként, turistaforgalomban behozott számítógépegységek, 

majd világszínvonalú eszközök forgalmazása, később fejlesztése mind egy-egy állomása a 

vállalkozás életútjának. 

A folyamatos fejlődés, a többszöri átalakulás (gmk, leányvállalat, kft.) eredményeképpen 

2002 óta részvénytársaságként, jelenleg ZRt formában működnek. 

A társaság fő tevékenységi területei a szoftvergyártás, informatikai szaktanácsadás, személyi 

számítógépek gyártása, forgalmazása, informatikai rendszerek tervezése, kivitelezése, 

valamint garanciaidőn belüli és azon túli szervizszolgáltatás.  

 

Arra a kérdésre, hogy mit tekint tudásnak, a cég első embere és egyik tulajdonosa ezt 

válaszolja: „Tapasztalathalmaz, óriási mennyiségű szakmai ismeret naprakészen, és óriási 

rutin!  A mi szakmánkban 3-évente minden teljesen megújul.  A cégben ez a legnagyobb 

érték. A kollégák zöme 1-2 diplomával rendelkezik, sokan itt kezdtek, és a többség 5-10-20 

éve itt dolgozik. Amit a dolgokhoz hozzáteszünk, az a szellemi érték. Ez a szervizesekre, és a 

szoftveresekre is igaz.” 

 

Megítélése szerint az informatikusnak egyszerre kell rendelkeznie gazdasági ismeretekkel, 

gazdasági jellegű tudással, ismernie kell a tendenciákat, valamint nélkülözhetetlen számára az 

informatikai tudás, hogy a dolgokat a megfelelő nyelvre leképezze. Ez a fajta kettős tudás-

szükséglet teszi igazán nehézzé a feladatot.  

 

Szabó István szakmai élete is egy állandó tanulás. Nem követte a vendéglátásban nagy 

hírnevet szerzett édesapa pályáját: a Kandó Kálmán Villamosipari Technikumba iratkozott be. 

Hogy miért oda? Mert egy nagyon jó hírű iskola volt. Akkor a rádió és televízió műszerész 

divatos szakma volt, ráadásul érdekelte is. Aztán tovább tanult, miután a középiskola 

főiskolává alakult, és villamosmérnökként végzett. A tanulás - úgy tűnik- megtetszett a Rába 

Vagon- és Gépgyárban elhelyezkedett immár főiskolai végzettségű műszerésznek, hiszen 

folytatta tanulmányait a Közgázon. Ebben szerepet játszott az a felismerés is, hogy –ahogyan 

ő fogalmazta- „rájött, hogy szinte semmit nem tud erről a szakmáról”.  
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Sokat köszönhet a Rába Vagon- és Gépgyárnak. Lényegében itt ismerkedett meg a 

számítástechnikával, és rájött, hogy őt ez érdekli igazán. A gyár 1969-ben vásárolt egy IBM 

számítógépet, amelynek kezelésére kiemelt embereket, és szervezett számukra egy IBM 

tanfolyamot. Innen datálódik az ő informatikus időszaka. Később -1972-ben- ment át a 

SZÜV-be, ahol egészen „alulról” indulva, elég szépen haladt a ranglétrán, és egészen 

fejlesztési igazgatóhelyettességig vitte. Ekkoriban a számítástechnika szárnyalt, és jól 

jövedelmezett. Többen talán ezért nem érezték a lépéskényszert. Néhányan azonban úgy 

gondolták, lépniük kell. A nagygépektől el akartak jutni a kisgépek alkalmazásáig. Úgy látták, 

ez a jövő. A cég akkori vezetése ezt másként ítélte meg, nézetkülönbségüket nem sikerült 

feloldaniuk. Nyolcan kiléptek, és megalakították a szövetkezeti szakcsoportot. 

A továbbiak már egyenesen következtek a döntésből. Lehet, hogy a Szintézis cég a 

mai napig nem létezne, ha néhányan a főnökkel nem különböznek össze, de megtörtént. 

Máshogy látták a jövőt, és nekik lett igazunk. Nyolcan vágtak bele 1985-ben. Ma is 

hihetetlennek tűnik, de nagyon bejött. Akkor az Ötlet című újság az éves értékelésében az ő 

szakcsoportjukat hozta ki országos elsőnek, mind árbevételben, mind nyereségben. Ez még az 

akkori „APEH” -nek is gyanús volt. Kivonultak, de mindent rendben találtak. Ezután jelent 

meg náluk a Saldo akkori nagyfőnöke, hogy lendítsék fel a győri kirendeltségüket, amely 

akkoriban nagyon rosszul ment.  Ez a döntés azt jelentette, hogy a magánszektorból ismét az 

államiba kerültek. Ez nem volt cél, de mivel nem tudtak annyit kérni, amit ne adtak volna 

meg, visszatértek. Megalakult a Saldo Szintézis Leányvállalat. 1990-ben ezek a szakemberek 

alapították a Szintézis Computer Rendszerház Kft-t. A vállalat fő tevékenységi területe a 

szoftvergyártás, az informatikai szaktanácsadás, személyi számítógépek forgalmazása, 

valamint szervizszolgáltatás volt. Az értékesített és szervizelt berendezések köre és az 

alkalmazói szoftverek fejlesztése kezdetben győri, majd országos vállalatoknál folyamatosan 

bővült. 2002. szeptember 2-ával a cégbíróság bejegyezte átalakulási szándékukat, 

azóta Szintézis Informatikai Részvénytársaság néven folytatják tevékenységünket. 

Kiválások és kivásárlások után ma már csak négy magyar magánszemély rendelkezik a 

társaság üzletrészei felett. 

Az elmúlt 20 év alatt töretlen volt a fejlődés.  A szinte nulla tőkével induló szakcsoport 

napjainkra egész cégbirodalommá állt össze., amelynek már  Romániában és  Szlovákiában is 

vannak kirendeltségei, Magyarországot pedig egészen behálózta a társaság. (kirendeltségek: 

Budapest, Salgótarján, Tiszaújváros - leányvállatok: Győr, Sopron, Szombathely, Szeged, 
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Dombóvár), melynek központja Győrben található egy új irodaházban, ahol a vezetőség, a 

marketing, a rendszermérnökség, oktatás és az adminisztráció kapott helyet. 

 

A vállalat központjában jelenleg 110 munkatárs dolgozik, cégcsoport szinten több 

mint 300 fő. A kvalifikált szakembergárda 90%-a a kereskedelmi és az ügyfeleknek 

nyújtandó szolgáltatási területen végzi feladatát, akik felelősek az első szintű támogatásért, 

melyet ügyfeleik élveznek. 

 

A folyamatosan bővülő tevékenységek (vállalati rendszerek implementálása, 

notebook-gyártás stb.) fő területe Magyarország, de folyamatosan szélesítik hatókörüket a 

határokon túl is. Ennek érdekében létrehoztak leányvállalatokat Romániában és Szlovákiában, 

és hamarosan megnyílik a legújabb képviseletük Moldovában is. Közép-Európában az 

informatika területén a Szintézis-cégcsoport kiemelkedő szerepet tölt be. 

 

A Szintézisnek több mint 16 szállító partnere van, akik segítenek abban, hogy a 

vállalat megőrizze rugalmasságát, teljes körű megoldásokat, és támogatást nyújtson 

ügyfeleinek az egész ország területén. A Szintézis folyamatosan bővíti kapcsolatait 

megbízható, jó nevű szoftver- és hardvergyártókkal, magas színvonalú oktatást nyújt 

szakembereinek a korszerű ismeretek elsajátításához. 

 

A Szintézis ZRt. 1999 óta rendelkezik az egész cégre vonatkozó ISO 9001 

minősítéssel, 2003-ban az új ISO 9001-2000 minősítést is megszerezték. 

 

A tudásszerzés érdekében a vállalat szívesen alkalmaz pályakezdőket, úgy a 

Széchenyi Egyetemről - amellyel kiemelten jó a kapcsolat- mint más egyetemekről. Az ide 

kerülő pályakezdő fiatal 2 évig csak tanul. Mindenki mentort (gyakorlott segítőt, támogatót) 

kap, önálló szervező a 2 év elteltével lehet. Természetesen egyszerűbb feladatokkal 

folyamatosan megbízzák. A mai fiatal generáció a vállalatvezető megítélése szerint egészen 

másképpen tanul, mint a régiek. Az egyetemi tudás jó alapokat ad, amelyre a speciális 

programnyelveket pillanatok alatt rá lehet építeni. Új munkatárs felvételéről a szakterület 

igazgatója dönt. A vállalat szervezete 3 szintű: felső vezetés- középmenedzsment 

(csoportvezetők, ágazatvezetők, team-vezetők)  és a végrehajtás szintje.  
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A Szintézis-Net vállalat – melynek fő profilja a bérprogramozás - főállású munkatársai 

mellett 30 fő egyetemistát is foglalkoztat, és Nyugat-Európába, valamint az USÁ-ba szállít. 

A fiatalok szívesen végzik ezt a munkát, mert amellett, hogy jó kereseti lehetőséget kínál, 

kiváló alap a későbbi szakmai (szervezői) továbbképzéshez is.  

 

A képzés túlnyomórészt belső oktatás formájában folyik. Heti átlagban egy nap 

biztosan tanulásra, képzésre fordítódik. A cég a pályázati lehetőségeket kihasználva 

szakképzési célra 18 Millió Ft-os támogatást pályázott és nyert meg.  

 

A képzés első szintje a saját maguk által használt rendszerek ismeretével kezdődik. Ezt 

követi a betanítás, majd az ügyfelek oktatása.  

A második szinthez a kiemelten fontos partnerek (IBM, HP, Sysco) által megkövetelt 

szakirányú képzések tartoznak. Ez valójában kényszerpálya, mivel ha évente legalább 2-3 

ember nem rendelkezik az általuk igényelt képzettséggel, akkor ezek a cégek megvonják a 

jogosultságokat.   

 

A Szintézis Oktatási üzletága a belső képzéseken kívül a cég ügyfelei számára saját oktató 

központjában Győrött a Kazinczy Ferenc út 3. sz. alatt, valamint a szomszédos 

gimnáziumokban, és a Széchenyi István Egyetemen rendszeresen szervez tanfolyamokat, 

lefedve ezzel az informatika, a pénzügy, a számvitel és a számítástechnika speciális 

(AUTODESK, MICROSOFT, NOVELL, ÁRUHÁZI RENDSZEREK (SMA), ERP stb.) 

területeit. Indítanak alap- és középfokú számítógép-kezelői, Internet felhasználói 

tanfolyamokat, melyek mindenki számára elérhetőek. A kurzusokat elvégzők államilag 

elismert, tanúsított számítógép-kezelői (ECDL) oklevelet kapnak kézhez. Speciális - államilag 

is támogatott - tanfolyamokat is szerveztek, a Széchenyi István Egyetemmel közösen, 

mozgáskorlátozottak számítástechnikai képzésére.  

 

A szolgáltatási portfolió meghatározó része az ügyfeleknek nyújtott szakmai támogatás. A 

Szintézis Zrt kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az értékesített hardverek és szoftverek 

folyamatosan ellássák feladatukat, az informatika segítség legyen az üzleti fejlődésben. 

 

A tudásszerzést együttműködés formájában is alkalmazzák. Továbbra is fontos szempont a 

stabil működést biztosító hagyományos partneri kapcsolatok erősítése, olyan világcégekkel, 

mint a Microsoft, az Intel, az IBM, a HP és a DTK. Ezen multinacionális cégek kiváló 
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minőségű termékei mérnökeik szaktudásával és szolgáltatásaikkal kiegészítve 

biztosíthatják versenyképességüket az elkövetkező időszakban is. 

 

Kiemelt üzletáguk, a nagy- és kiskereskedelmi, vállalatirányítási rendszerek fejlesztése, 

értékesítése, és üzemeltetés támogatása Magyarországon teljes lefedettséggel, illetve 

Szlovákiában, Csehországban és Romániában az ügyfelek telephelyéhez igazodva történik.  

 

A közel 35 fős support csapat fejlesztői és rendszermérnöki háttértámogatással áll ügyfeleik 

rendelkezésére. Munkatársaik naprakészek a Szintézis Zrt által fejlesztett és forgalmazott 

rendszerekben, követik a legújabb informatikai megoldásokat. Az oktatási programokban 

külön figyelmet fordítanak a support munkatársak továbbképzésére, illetve ügyfeleik 

tájékoztatására rendszereik továbbfejlesztéséről. 

 

Nagyon fontos, hogy partnereik gyakorlati, napi problémáikkal egy olyan csapathoz 

fordulhassanak, ahol gyors segítséget kapnak, és távszolgáltatással, vagy akár helyszíni 

kiszállással biztosított legyen számukra a folyamatos üzletmenet. 

 

Internet szolgáltatás 

 

Az Int-Air.net Kft. 2004 óta a Szintézis-csoport tagja. Fő tevékenysége a távközlés és az 

internet szolgáltatás. Szolgáltatási területei között kiemelt helyet foglalnak el az internettel 

rosszul ellátott kistelepülések. Győr Város Önkormányzatával közösen néhány évvel ezelőttig 

biztosították a köztéri ingyenes internet szolgáltatást. E céggel kapcsolódtak be a városunk 

jövőjét meghatározó „ digitális Győr” projekt kidolgozásába. Az Int-Air.net Kft. célkitűzése, a 

megfizethető és kötöttségektől mentes internet szolgáltatás. 

 

A Szintézis-NET célja a magas szintű Web, alkalmazás, adatbázis és szoftverfejlesztési 

szolgáltatás nyújtása. Honlap fejlesztés: a legkorszerűbb technológiák birtokában igyekszenek 

kielégíteni az ügyfelek igényeit, legyen szó akár webdesignról, dinamikus hírekről, 

bejelentések modulról, eseménynaptárról, vásárlói fórumról, on-line rendelési lehetőségről, 

keresés opcióról, vagy egyéb funkcióról.  

A Szintézis-NET munkatársai az Internet kezdete óta vesznek részt web alapú alkalmazások 

fejlesztésében, hogy így informálják és segítsék a nyilvánosságot a döntéshozatalban. PHP és 

Java alapú technológiákat alkalmazva készítik ezeket az információs oldalakat. 
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E-kereskedelem: olyan megoldást kínálnak ügyfeleiknek, mellyel megvalósíthatják speciális 

kereskedelmi elképzeléseiket, valamint segítenek, hogy gyorsabban visszanyerjék 

befektetésüket:   

-  Magas szintű webes erőforrások készítése  

-  Vevőkapcsolat menedzselése: vásárlói hűség, szolgáltatások és kommunikáció  

   fejlesztése  

-  Új piacok elérése az e-kereskedelem lehetőségeivel  

-  Integráció a szervezeten belül, a partnerekkel és a beszállítókkal  

- Több platformon működő e-kereskedelem infrastruktúra  

  -  Vezeték nélküli elérés  

 

Adatbázis kezelés: Az adatbázis fejlesztés terén gyakorlott szakértőik a világ egyik vezető 

adatbázis technológiáját alkalmazzák, az - IBM DB2 -t. 

Az E-kormányzat: lehetővé teszi a kormányzati szervekkel és hivatalokkal való egyszerű 

kapcsolatteremtést. 

EU közbeszerzés: A Szintézis-NET széleskörű tapasztalattal rendelkezik pályázati projektek 

előkészítése és EU tender ajánlatok készítése terén. 

 

Szabó István kisebbik fia 3 éve ugyancsak a cégben dolgozik, édesapja szándéka szerint ő 

fogja követni a vállalat élén. A fiatal vezető 4 diplomával rendelkezik, 2 évet az USÁ-ban, 

egy évet Németországban tanult, mindkét nyelven perfektül beszél. Magyar tanulmányait a 

Pécsi Tudományegyetem angol nyelvű képzésén végezte. Az oktatás során kiemelt 

jelentőséggel bírt a teamekben történő munkavégzés gyakorlatának elsajátítása, a 

prezentációs technika használata és a tanultak gyakorlati alkalmazási módja. A ma 32 éves 

fiatalember irányítja a kutatás-fejlesztés területét, és szinte kizárólag ő foglalkozik a külföldi 

partnerekkel.  

 

A tudást nem elég összegyűjteni; ahhoz, hogy egy vállalat valódi versenyelőnyre tegyen szert 

a tudásmenedzsment segítségével, a tudást fejleszteni is kell, mind egyéni, mind szervezeti 

szinten. A tudásfejlesztés kísérlet arra, hogy a vállalatnál dolgozók saját maguk generálják a 

szükséges ismereteket. Ebbe beletartoznak ötletek, képességek, modellek, termékek, 

folyamatok ki-, illetve továbbfejlesztése. (Davenport-Prusak) 
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A cégnél nagyon gyakori a team-ekben történő munkavégzés. A 15 programozó és 15 

szervező közül a feladatok jellege szerint választanak team-vezetőt, és 3-4 team-tagot. A 

munkavégzésnek ez a formája a tanulásra is kiváló lehetőséget teremt, és arra is, hogy a 

változó feladatok fényében más-más értékeket mutathasson fel egy-egy munkatárs. 

 

A csoportos munkavégzést az érdekeltségi rendszer erősen támogatja: a kiemelten figyelt 

mutatók a nyereség, és az árbevétel alakulása. A teljesítményeket negyedévente értékelik, 

csoportszintig lebontják. A célok ismeretében a munkatársak előre ki tudják számítani a 

várható keresetet, ami igen erős ösztönző erővel bír.  

 

A munkavégzés 2 nagyobb és öt kisebb teremben folyik, a távmunkát nem igazán támogatják. 

A számítógépeken természetesen mindenütt van Internet.  

 

A légkör ma már nem annyira családias, mint amikor 30-an voltak, de évente 3-4 közös 

rendezvényt ma is tartanak, ahová a cég minden dolgozója hivatalos.  

Egy alkalommal horgásztóhoz kirándulnak, busszal, hogy a hangulat kellően oldott lehessen, 

továbbá tartanak egy családi napot, gyerekekkel, itt általában a foci a középpont, valamint 

december második hetében egy évzáró vacsorát. Ezen kerül átadásra a cégnél eltöltött 5, 10, 

15, 20 év után az ezüst, aranyjelvény, valamint a 20-25 év esetén pénzjutalom is.  

 

Az emberek általában ragaszkodnak a céghez, nem gyakoriak a kilépések. Ahogy a 

cégvezető fogalmaz: 50 fontos emberből évente 1-2 elmegy. Néha ő maga is elküld 

embereket, ha úgy érzi, hogy nem fejlődnek, és a területükön leállt a csapat. Ebben az esetben 

elsősorban saját utódlást valósít meg, ezáltal megteremtve többeknek az előrelépés 

lehetőségét.  

 

Arra a kérdésre, hogy milyen tulajdonságokat igényel munkatársaitól elsősorban, az 

alábbiakat jelölte meg:  

- határozottság 

- céltudatosság 

- értelem (látszódjék a szemében) 

- szakmai tudás 

Milyen ne legyen a kívánatos munkatárs? 

- alázatos 
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- túl szerény /álszerény 

- bátortalan 

- tudálékos 

- okoskodó 

- nagyképű 

 

Szereti, ha munkatársai jól érzik magukat a bőrükben. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy a 

2008-as év 1,7 Milliárdos forgalma után a 2009-es évben csökkent 1,6 Milliárdos forgalom 

mellett is tudtak növekvő nyereséget elérni, és a 2010-es év eddig eltelt időszaka az előző év 

azonos szakaszához képest 150 %-os teljesítést valószínűsít.  

 

Tény, hogy a társaság tevékenységeinek piacain jellemzően és közismerten nagy és 

kíméletlen konkurenciaharc folyik, és ezért folyamatosan jelentős erőfeszítéseket kell tenniük 

piaci pozícióik megtartása, és tudatos bővítése érdekében. Eddig sikerrel vívták meg 

„harcainkat”. A szakmában jó nevük van, országon belül, és kívül. Az eredmény 

mindenképpen a jó csapatnak köszönhető. Ez a legfontosabb. Sok jó szakemberük van, 

akikkel már 10 –15–20 éve együtt dolgoznak. A munkatársak 95 %-a egyetemi, főiskolai 

végzettséggel rendelkezik. 

 

Szabó István fontosnak tartja a felsőoktatással való együttműködést. Legújabban a 

Széchenyi Egyetem gazdasági tanácsának elnöke is. Ezt akár életpályája elismerésének is 

lehet tekinteni. Az egyetemi szenátus jelölte a GT-be. Ez nagy szó, és örömmel tölti el. Persze 

van ennek előzménye. Sok éve dolgozik az Egyetemmel együtt, van közös cégünk is. Az azért 

meglepetésként érte, hogy megválasztották elnöknek. Nagy megtiszteltetésnek tekinti, 

szívesen csinálja, látja az értelmét. Az oktatás egy teljesen más világ, de szeretné, ha a 

vállalkozói szemlélet beleívódna az egyetemi létbe is.  „Ez adja az itteni munkám lényegét, és 

ösztönöz a további tevékenységre.” – mondja Szabó István, akinek a vállalat irányítása mellett 

arra is futja az energiája, hogy a pénzügyek területén is bővítse ismereteit.  
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5. sz. melléklet: Esetleírás : "Egy precíz, fémes jövő"- Borsodi M űhely Kft –  a tanuló 

szervezet 

 

       „Nem a mán gondolkodom, de nem is  a  

       holnapon, én a jövőt tervezem!” 

                  Borsodi László 

  

 

A Borsodi László által 1981-ben alapított egyéni vállalkozás jogutódjaként működő Borsodi 

Műhely Kft. jelenleg egy 100%-os családi tulajdonban működő gazdasági társaság. 

 

A cég honlapján így jellemzi a gyártás mai színvonalát: „ 

A cég az elmúlt 28 év során olyan magas szintű szakmai tapasztalatra tett szert az egyedi 

alkatrészek gyártásának területén, ami garantálja a kimagasló minőséget. Az alkalmazott 

technológiákban a lehető legkiválóbb megmunkáló gépek dolgoznak, melyeket magas 

szakmai tudással rendelkező munkatársaik a magas minőségi elvárások mellett a lehető 

leghatékonyabban működtetnek. Ez a magas minőségi elvárás és szakmai tudás biztosítja 

minden megrendelőnk számára a biztonságot és elégedettséget.”  

„Szolgáltatásaink közt megtalálhatók - a nagy múltú precíziós gépalkatrész gyártásra épülő - 

hidraulikus- és hidromechanikus gépegységek, tokmányok felújítási lehetősége, valamint 

megmunkáló szerszámok javítási, felújítási képessége is egyaránt. A szolgáltatások körét 

tovább bővíti a szerszámgépek főorsóinak, motororsóinak komplex javítási tevékenysége is. 

Ezen szolgáltatásainkat is a magas műszaki színvonal, a megbízható, pontos működés, és 

nem utolsó sorban a költséghatékonyság jellemzi, melyet több elégedett vevőnk is alátámaszt.  

 

Borsodi László parasztszülők gyermeke. Szülei mesterembernek szánták, lakatosnak 

jelentkezett, de marósnak vették fel. Oktatói jó képességű szakmunkástanulónak tartották, 

kinézték belőle a későbbi jó szakembert. 1965-ben alkalmazták a régi Szerszámgépgyár 

szerszámüzemében. Szeretett volna továbbtanulni, de a Jedlik Ányos Gépipari Technikumba 

csak 3-éves gyakorlat után lehetett jelentkezni, ezért beiratkozott egy egyéves műszaki rajzoló 

iskolába, mert úgy érezte, hogy a gépipar tudományának fontos eleme a műszaki rajz 

ismerete.  Aztán elvitték katonának, és amikor leszerelt, jelentkezett a Gépipariba, de 

ugyanakkor nyílt lehetőség az akkori NDK-ban munkavállalásra. Édesapja tanácsára inkább a 
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külföldi munkalehetőséget választotta. Jól érezte magát, mert hagyták dolgozni. Bíztak 

benne, de megtanult egy igényes munkakultúrát, rendet, precizitást. Sok társadalmi munkát 

vállalt, és későbbi feleségével – aki egy évvel később követte – rengeteget utaztak. Jól érezte 

magát, és tanult belőle. Ma is olyan munkahely megteremtésére törekszik, ahol a dolgozók 

jól érzik magukat. Amikor hazajöttek, itthon durvaság, kosz fogadta, és nem a minőségi 

munka számított. Kereste a helyét, 2-3 –évente munkahelyet váltott, de nem találta az igazit. 

A ménfőcsanaki tsz melléküzemágában, ahol betanított lakatosként foglalkoztatták, az üzletág 

vezetője nem tartotta alkalmasnak alacsony szintű esztergályos munkák végzésére, talán ez 

adta az utolsó lökést, hogy kisiparosként próbáljon boldogulni. 1981-ben az esztergályos 

szakma mestere lett, és egy idősebb mester bíztatására kezdett önállóan, „maszekként” 

tevékenykedni.  12 m²-en, egy maga készítette satupadon, és egy NDK-s pisztolyfúrógéppel 

kezdte. Kezdetben textilipari szövőgépekhez készített alkatrészeket, az első megrendelést a 

KTV-n (Kisipari Termeltető Vállalat) keresztül pneumatikus szövőgépek ollóinak készítésére 

kapta, és a sopronkőhidai fegyháznak szállította. Mivel az olló gyakran eltört, 

szakkönyvekből nézett utána, mi lehet a probléma: feszültségteleníteni kellett az anyagot.  

Az első megrendelésért kapott pénzből használt miniesztergát vásárolt, ami rendkívüli 

fejlődésnek számított az induláskori technikai lehetőségekhez képest. 1982-ben felvette az 

első bejelentett főállású alkalmazottat, aki még ma is a cégnél dolgozik.  Egy soproni 

cégnek, a KAEV-nek kellett ipari porszívókhoz lapos szíjtárcsás kerekeket gyártani, amelyhez 

kétszázados ütés- és mérettűrést adtak meg. A használt gépeken ez nagy kihívásnak 

számított! Itt a marós szakmán kívül már másfajta helytállásra is szükség volt, az 

esztergálásban és a hőkezelésben is járatosnak kellett lenni. 

A következő beruházás egy muzeális korúnak számító oszlopos fúrógép megvásárlása volt, 

amit a családi ház garázsában helyezett el, később ugyanott egy keletnémet, darabokban lévő 

síkköszörűt is üzembe helyezett, majd egy harántgyalut is vásárolt.  

A gépekkel együtt a cég létszáma is szinte folyamatosan bővült, csak az utóbbi néhány évben 

fordult elő, hogy elmentek emberek. Többnyire ők is önálló munkába fogtak: autószalont 

nyitottak, könyvelnek, de akad olyan is, aki visszajönne. (a hűséget a cég 10 év után 

cégmonogramos arany pecsétgyűrűvel, 20 év után egy családos nyaralással ismeri el) 

Az elkövetkező években már valamennyi olyan hazai textilcégnek dolgoztak, ahol 

pneumatikus szövőgépekkel termeltek. Ez a piac jelentős fejlesztéseket és növekedést tett 

lehetővé. 1988-ban lehetőség nyílt arra, hogy a cég exportra is dolgozzon, melynek során 

üzleteket kötöttek olasz, német és osztrák cégekkel is. 
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A 90-es években - amikor a magyarországi gazdasági, politikai változások miatt az addig 

állandó piac megszűnt - ezek a kapcsolatok különösen jelentőssé váltak. A nehezebb években 

egy osztrák „vadkapitalistától” megtanulták a minőség, a határidők fontosságát, és az 

árképzés technikáját.  

Fontos előrelépést hozott 1993, az OPEL GmbH magyarországi vállalatával megkötött 

szerződés, mellyel a dinamikusan fejlődő cég a nagy múltú gyár beszállítója lett. Ekkor 

határozta el a cég, hogy hosszú távú törekvése az egyedi gépalkatrészgyártás a lehető 

legmagasabb szinten, melynek helyessége ma is igazolódni látszik. 

Ekkoribant a HNS Műszaki Fejlesztő Kft (akiről külön esettanulmány készült) különféle 

vasszerkezetek alkatrészeinek gyártására beszállítót keresett. Hamar kiderült, hogy a Borsodi 

Műhelyt addigi megrendelőitől elvárásaiban jelentősen eltérő társasággal hozta össze a sors. 

A HNS az akkori korhoz képest jelentősen előre járt gondolkodásmódjában és 

igényességében. Ugyanezt az igényességet várta el beszállítóitól is. A HNS azonban partner 

az esetlegesen felmerülő műszaki problémák megoldásában, vezetője Józsi Ottó felkészült 

elméleti és gyakorlati szakember, aki sokat képes segíteni a beszállítónak a nagyon bonyolult 

térbeli méréseknél, de fordítva kész kikérni a Borsodi véleményét a forgácsolással történő 

egyes megoldási lehetőségekre. „egy dolog, hogy valamit megterveznek, azt le is kell tudni 

gyártani. S nem mindegy, hogy milyen drágán lehet a kívánt eredményt elérni.”A hosszú évek 

alatt a cégek között kialakult sajátos baráti kapcsolat másik oldalát a HNS esettanulmány 

tartalmazza.  

 

1996-ban családi körben, négy tulajdonossal korlátolt felelősségű társasággá alakultak át.  

1999. januárjában került sor egy kisújszállási cég megvásárlására. Ez nemcsak 

területnövekedést, de jelentős termelői kapacitásnövekedést is jelentett. Ma már a termékek 

egyharmada Kisújszálláson készül. A termelést a két telephelyen kívül jelentős beszállítói és 

alvállalkozói kör támogatja. A növekedés az utóbbi 10 év átlagában évi 30 %, 16 év 

távlatában évi 42 %.  

 

2004. januárjától a Borsodi Műhely Kft. tulajdonosai megalapították a Borsodi 

Fémmegmunkáló Kft-t kapcsolt vállalkozásként győri székhellyel, szombathelyi telephellyel. 

2008 tavaszán kezdődött a Borsodi Műhely Kft.  1 milliárd forintos fejlesztése, melynek 

egyik fő eleme a hőkezelő üzem megépítése volt. Az üzem átadása 2008. júliusában történt 

meg.  A mintegy 250 négyzetméter helyet foglaló üzemben a legkorszerűbb hőkezelő 

berendezések találhatók, melyek segítségével a kor legmagasabb műszaki követelményei is 
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kielégíthetőek. Többek között képes vákuumedzésre, betétedzésre, gáznitridálásra.  A 

hőkezelő üzem a saját darabok hőkezelése mellett végez bérhőkezelést is. 

 A cég az OPEL Magyarországgal 5 éves kizárólagos szolgáltatási szerződéssel, az EPCOS 

Elektronikai Alkatrész Kft -vel 5 éves vállalkozási szerződéssel és az AUDI Hungária Kft- vel 

1 éves szállítási keretszerződéssel rendelkezik. 

 

A cégstratégia fő prioritásai: 

� A kiemelkedő minőség 

� A vevői igények maximális szem előtt tartása 

� A munkatársak motiváltsága 

� Eddig betöltetlen piaci lehetőségek felvállalása 

� Gyártáson kívüli szolgáltatások bővítése   

� Folyamatos technológiafejlesztés 

� A legjobb gyakorlat következetes alkalmazása 

 

Az évek során a cég dinamikus fejlődése és minden téren a kiválóságra törekvés révén az 

előbbiekben felsorolt multinacionális vállalatokon kívül számos hasonló céggel sikerült 

bővíteniük vevőkörüket.  

Borsodi László véleménye szerint a nyugati kultúra bejöttével sokan eltűntek, akik a régi 

rendszerben „menőnek” számítottak. Rosta most is van, aki nem tudja a cégét rendbe tenni, 

veszít. Kevesebb pénzért, rövidebb idő alatt kell a feladatot elvégezni. Ehhez az összes 

munkatárs kell, erről nem könnyű meggyőzni őket. Minőségre, és a hatékonyság javítására 

van szükség.  

Milyen a kívánatos munkatárs?  

- tisztességes 

- nagy tudású 

- rugalmas 

- kitartó 

- és kell még valami plusz: egy belső jelzőrendszer, ösztön, megérzés. 

Borsodi László gondnak érzi, hogy az új generáció a számítógépes támogatást kihasználva – 

néha öncélúan- nagyon bonyolult gépeket, gépalkatrészeket tervez. Ezek kivitelezéséhez a 

forgácsolástechnológiának is fel kellett fejlődnie. Gondolkodásában a - Mi a célja? Mibe 

kerül? Mennyi idő alatt térül meg?- kérdéssort használja. Nem szégyen pénzben gondolkodni, 
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felelősséggel. Az új generációból ezt a fajta felfogást hiányolja, ezt is meg kellene nekik 

tanítani.   

 

Borsodi László úgy fogalmaz: „Mivel nem volt igazán lehetőségem iskolai keretek között 

tanulni, minden más lehetőséget megragadtam, ahol bármit elsajátíthattam. Ipartestület, 

Kamara, önerőből való tanulás. Amikor Magyarországról először lehetett kiutazni, 

mindenhol azt igyekeztem kideríteni, a kapitalisták mitől jobbak nálunk. Mindent 

megfigyeltem, és megpróbáltam következtetni. Később az ipartestület, valamint a kamara 

támogatásával szakmai utakon is részt vehettem, mindent elkövettem, hogy pl. egy-egy 

nyugatnémet céghez bejussak. A tudásszomjam Japánba is elvitt, ahol menedzsertréningen 

vehettem részt, de jártam szakmai tapasztalatokat szerezni Ausztriában, Olaszországban, 

Finnországban és Belgiumban is.  

Volt egy tanárom a műszaki rajzoló iskolában, aki festett. Ö azt mondta: „Mindig a miérteket 

keresd, akkor megvan a megoldás”.  

Nem akarta követni azt az utat, amit mások jártak. Tisztességesen, a törvényeket betartva 

akart győzni. „Aki úgy gondolkodik, mint mindenki más, abból sohasem lesz első” 

Külsők mondják Borsodi Lászlóról: 

 - fáradhatatlan 

 - akadályokat nem ismerő 

 - a lehető legjobb megoldásra törekszik 

 - a minőség elsődlegességét vallja 

 - rendkívül aktív 

 - kitartó 

 - elképzeléseit szisztematikusan megvalósítja 

 - mindvégig korrekt  

 - következetes 

 - igényes 

 - céltudatos 

 - törekvő 

 - rendet és fegyelmet vár el magától és másoktól is 

 

A Borsodi Műhely régóta támogat minden olyan programot, amely a tudásszerzést célozza.  

A cég vezetője így fogalmaz: „Mindig is nagy tisztelője voltam az iskolát végzett 

embereknek. Mára ez úgy változott: a tudásnak vagyok nagy tisztelője.”  
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Úgy véli, minél többet tud valaki fiatalon megtanulni, annál könnyebb helyzetben van.  

 

2003-ban tagja lett a PANAC Pannon Autóipari Klaszternek, amely számos új kapcsolatot 

hozott cégének. A Klaszter szakmai segítséget nyújtott tagjainak irányítási és humánpolitikai 

hiányosságok felszámolására, de napirendre került a nem megfelelő hazai szakmunkásképzés 

is. Borsodi László szerint nagy baj, ha egy ország nem ismeri fel, hogy szakmai tanulás 

nélkül nincs jövőépítés, a felsőszintű tanulás mellett ideértve a szakmunkásképzést is. A 

mérnökök mellett jó szakmunkások is kellenek, a mai szerszámgépek, CNC-k komoly 

szakmai tudást igényelnek. A szakmunkásképzőből kikerülő szakemberek közül szinte senki 

nem akar a szakmában maradni. Emiatt a cég elhatározta, hogy más PANAC tagokkal 

együttműködve keres jó szakmunkásokat, és a későbbiekben a saját tanulóképzés irányába 

mozdult el. A mai világban rengeteg energia szükséges ahhoz, hogy az általános iskolai 

végzősöket olyan szakmák elsajátítására biztassák, mint a gépi forgácsoló, szerszámkészítő 

vagy lakatos. Ezen szakmák oktatásának népszerűsítésére érdekében, a termelés és az oktatás 

összefogását segítve – potenciálisan csökkentve ezzel a szakemberhiányt - a cég „Találkozó a 

szakemberképzés jövőjéért” címmel konferenciát szervezett 2007. márciusában 

Kisújszálláson. A törekvés beérett, hiszen 2008. szeptemberében 12 fővel gépi forgácsoló 

osztály indult 1996 óta először, az Illéssy Sándor Szakközép-és Szakiskolával 

együttműködve. A diákok elméleti oktatását, az együttműködésben résztvevő szakiskola 

végzi heti egy napon, a gyakorlati oktatást a cég mellett még két kisújszállási cég vállalta fel. 

Az üzemben a diákokkal egy kijelölt munkatárs foglalkozik, aki a cég filozófiájának 

megfelelően, a lehető legmagasabb szinten igyekszik megismertetni a diákokat a szakma 

minden apró részletével, az alkalmazott technológiai folyamattal darabolástól a 

minőségellenőrzésig. A diákok gyakorlatuk során rálátást kapnak egy európai szintű vállalat 

működésére, felépítésére, munkakultúrájára. Nagyon fontos, hogy egy szakember tudjon 

gondolkodni a másik technológiában dolgozó munkatársa fejével, mert esetlegesen olyan 

megmunkálási módot alkalmaz, amivel megkönnyítheti a következő műveletben dolgozó 

munkáját, nem szólva az ebből adódó hatékonyabb munkavégzésről. Nagyon fontosnak 

tartják, hogy már ebben a korban kialakuljon a diákokban a munkájukkal összefüggő 

igényesség, mert csak így tudnak a későbbiekben megfelelni az egyre magasabb szintű 

vevőigényeknek. A cég biztosítja nekik ugyanazokat a feltételeket, amit a saját dolgozóinak 

is: céges munkaruházatot, védőfelszereléseket és lehetőséget arra, hogy a termelésben lévő 

összes gépen dolgozhatnak a megfelelő szakmai felügyelet mellett. Részt vesznek a 
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termelésben, aminek az a célja, hogy megérezzék a felelősség ízét, azzal a tudattal, hogy ezzel 

nagy multinacionális cégek működéséhez járulnak hozzá. 

A gyakorlat során megismertetik őket a cég dokumentációs rendszerével, folyamataival és a 

magas minőségi elvárásokkal. Megtanulják a különböző méréstechnikákat, amiket azonnal 

tudnak alkalmazni a gyártás során. A cégnél 100%-os minőség-ellenőrzés működik, 

munkatársaiknak minden alkatrész minden méretét az erre kiadott bizonylaton 

dokumentálniuk kell.  A gyakorlat során kötelezően munkanaplót vezetnek a diákok, hogy 

megszokják a munkaidővel való elszámolást, illetve könnyebb legyen a teljesítményeket 

követni. 

A gyakorlati képzés elsődleges célja, hogy minél mélyebb szakmai ismeretekkel ruházzák fel 

a diákokat a hagyományos forgácsolási technológiák területén, mert tapasztalataik szerint egy 

fiatal szakember, aki jól ismeri a hagyományos megmunkálásokat könnyedén fog boldogulni 

a számítógépek által vezérelt CNC gépek használatával.  

A tanulók motiváltságát szeretnék a jövőben ösztöndíjjal növelni, amivel – ha megfelelő 

szorgalommal és igyekezettel végzik munkájukat – induló alapot tudnak teremteni a későbbi 

nagybetűs élethez. 

Nem titkolt céljuk, hogy lehetőségeikhez mérten a későbbiekben munkahelyet tudjanak 

biztosítani a náluk gyakorlatot teljesítő diákoknak három telephelyük (Győr, Kisújszállás, 

Szombathely) egyikében. 

 

Jól képzett szakemberek biztosítása érdekében Borsodi László alapító tagja az 1990-ben 

létrehozott Jedlik alapítványnak. A cél: a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola 

tehetséges diákjainak, különösen a számítástechnika és az informatika iránt érdeklődők 

képzés-támogatása. A támogatás lehetőséget nyújt arra, hogy az iskola diákjai színvonalas 

számítástechnikai kultúra birtokosaivá válhassanak, egyben ösztönzi az oktató-, 

nevelőmunkát. Az Alapítvány az egyetemi tanulmányok befejezéséig támogatja azokat, akik a 

támogatást már középiskolai tanulmányaik során kiérdemelték. 

Borsodi László részt vállalt a középiskolában oktatott vállalkozási ismeretek tantárgy 

keretében előadásokkal, de a diákok számára örömmel mutatják meg a mintaértékű üzemet is.  

 

A cégtulajdonos szerint a töretlen fejlődés fontos eleme a dolgozók oktatása, továbbképzése, 

erre a társaság mindig nagy hangsúlyt helyezett. Eredményeként munkatársai jól felkészült, 

magas szakmai tudással és műszaki kultúrával rendelkező szakemberek. „Csak együtt, 

csapatként lehet megfelelni a piac mind magasabb elvárásainak”- vallja a cég vezetője. 
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Emiatt folyamatosan erősítik a csapatszellemet, azt a fajta felfogást, hogy együtt, egymásért 

dolgozva jelentősen nagyobb eredményeket tudnak elérni, mint különálló, magába zárkózó 

szakemberként. Az Ipari Parkban található üzemben folyamatosan tartanak belső, és külsők 

bevonásával történő képzéseket fizikai munkásaiknak, és alkalmazottaiknak. A cég filozófiája 

többek között: „Ami ma elég, az holnap kevés lesz” Mindennap tanulni kell tehát, 

egymástól is. 

 

Kapcsolatuk a felsőoktatással, különösen a Széchenyi Egyetemmel nagyon jó. Az egyetemi 

hallgatók szakdolgozat írásához nyújtott segítséget befektetésnek tekintik, és úgy vélik 15-20 

év múltán, amikor ezek a fiatalok vezető beosztásba kerülnek, megtérül a befektetés. A 

hallgatók practing-képzés keretében jöhetnek a vállalathoz, de a cég munkatársai is vállalnak 

oktatást a tanintézményekben.  

A Széchenyi István Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Gépész szekciója rendszeresen 

megrendezi a Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciáját. A rendezvény célja, hogy 

az ország gépészmérnök képzési helyeiről összegyűlt végzős hallgatók összemérjék 

kreativitásukat, tudásukat olyan feladatok csapatban történő megoldásával, mely feladatok 

ipari valós életből fakadnak. A cég a megalakítástól támogatja a rendezvény szervezőit, 

segítséget nyújtanak a szervezésben, feladatkiírással és konzultációkkal az egyes csapatok 

munkájában is részt vesznek. 

 

2005-ben a Széchenyi Egyetem a Pázmány Péter –program keretében kialakítandó 

Járműipari Regionális Tudásközpont megvalósításához szemelte ki partnerének a 

gépalkatrészgyártót, két másik megyei céggel együtt. (a Rába Rt, mint nagy hagyományokkal 

rendelkező, a mosonszolnoki SAPU Bt, egy nemzetközi konszern tagjaként, a Borsodi pedig, 

mint innovatív vezetésű feltörekvő vállalat került a konzorciumba) Az együttműködés 

keretében jelentős kutatási tevékenységet folytathat állami támogatással az iparvállalatokkal 

karöltve az Egyetem. Célja, hogy hálózatban fogjon össze kiemelkedő gépészeti, autóipari és 

járműgyártási innovációs és kutatási tevékenységet. Az Egyetem a pályázatban azt is 

megfogalmazta, hogy hallgatói szakmai fejlődéséhez is hozzá kíván járulni, annak érdekében, 

hogy a tanulók tudása valódi legyen, kapcsolódjon a járműipar aktuális helyzetéhez, kutatási 

irányaihoz. A Borsodi Műhely a három évre előre meghatározott fejlesztési terveinek 

megfelelően 2006-ban beszerzett egy nyolctengelyes, különleges esztergamegmunkáló 

központot. A második évben (2007) megvalósítja a keménymegmunkálást, tehát a hőkezelt 

alkatrészeknek forgácsolással történő megmunkálását. 2008-ban az anyagvizsgálati 
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módszerek fejlesztésére helyeződik a hangsúly. E beruházások a cég jövőjét is nagymértékben 

befolyásolhatják, és ahhoz, hogy hatékonyan tudjanak működni, az itteni szakembereknek 

magas szintű tudást kell felhalmozniuk. 

 

2009. szeptemberében Borsodi László a Borsodi Műhely Kft. Ügyvezető Igazgatója megkapta 

a „Pro Universitate Díj”-at, ami a legmagasabb egyetemi kitüntetés, és alapító okirata szerint  

olyan, az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére 

szolgál, akik kiemelkedő oktató, tudományos vagy egyéb tevékenységükkel, példamutató 

emberi magatartásukkal, az egyetem munkáját támogató tevékenységükkel nagymértékben 

hozzá járultak az egyetem céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, 

megbecsültségének öregbítéséhez.  

 

Borsodi László mindent megtervez, a generációváltás előkészítésén is dolgozik. Szándékai 

szerint családon belül oldja meg az utódlást, lánya, fia, veje egyaránt a vállalatnál dolgoznak, 

de a személyes döntés még várat magára.  
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6.sz. melléklet: Esetleírás: A perszonalizációs stratégia alkalmazója - a Szintetika Kft 

H-9023 Győr, Mészáros L. u. 5. 

www.szintetika.hu 

 

A Szintetika Kft-t 1991-ben alapította Kereszt László és Keresztné Szabó Mária családi 

vállalkozásként. A cég a hazai textilipar által előállított függönyök és sötétítők 

forgalmazásával kezdte a nagykereskedést határainkon belül. Az első alkalmazott 1992 óta 

dolgozik a vállalatnál. 1997-ben a külföldön gyártott függönyök, sötétítőfüggönyök importja 

is megkezdődött, amely idővel átvette a főszerepet az itthon előállított termékektől a hazai 

textilipar sajnálatos leépülésének köszönhetően. Mérföldkőnek tekinthető az önálló telephely 

birtokbavétele 2002-ben, amely immáron a cég nagyságrendjének megfelelő helyszínt biztosít 

a cég működéséhez. Az új épületben helyet kaphatott a kiskereskedelmi egység, amely a 

Szintetika-termékek széles választékával csempész szépséget a vásárlók lakásába elsősorban a 

győri régióban. (előtét és sötétítő függönyök, dekorok, paszományok, abroszok, díszterítők, 

ágynemű, takarók, valamint törölközők szerepelnek a kínálatban). Szolgáltatásaikkal nem 

csak kiskereskedő partnereik, hanem a szállodák és vendéglátóhelyek igényeit is képesek 

kielégíteni. Az export tevékenység 2005-ben indult meg új üzletágként, amely jelenleg 

Csehország, Montenegró, Románia, Szlovákia és Szlovénia területén folyik. 2008-ban a 

Szintetika Kft. dolgozóinak létszáma átlépte az 50 főt. 

 

Az új telephely elkészültével a munkafolyamatok teljesen átalakultak. Olyan technikai háttér 

kiépítése vált lehetővé, amely korábban a hely szűke miatt elképzelhetetlen lett volna. Ezek az 

innovációk a munkavégzés megkönnyítése mellett olyan komoly fejlődési potenciál 

felépülését is lehetővé tették, mint az exportpiacok kiszolgálása. A bővülő piacok mindenkori 

gyors és rugalmas kiszolgálása kihívás a logisztikai rendszer számára, amelynek alapja egy 

korszerű, közel 1000 m2-es raktárépület teljes körű kisegítő technikával felszerelve. 
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A cégfilozófia alapelemei: 

- Cél az elégedett vevő 

Kereskedőként a legnagyobb hangsúly a forgalmazott termékeken, és a hozzájuk kapcsolt 

szolgáltatáson van. Termékeiket mindig úgy választják ki, hogy annak ár-érték aránya a 

lehető legmagasabb legyen, kiemelt figyelmet fordítva a minőségre is. Rugalmasság, 

pontosság, megbízhatóság, szakértelem, innováció – ezen alappillérekkel próbálnak meg 

szolgáltatások terén az élvonalban maradni. Kollekcióik kialakításával igyekeznek a 

különböző vásárlói célcsoportok egyedi igényeihez a lehető legjobban alkalmazkodni. 

 

- Barátságos munkakörnyezet 

A cég felfogása szerint az elégedett dolgozó – elégedett vevőt jelent. Nagyon fontos 

számukra, hogy kollégáik otthon érezzék magukat, örömmel dolgozzanak. Kihívásokkal teli 

munkaköröket alakítottak ki egy biztonságos környezetben, hogy munkatársaikkal együtt 

magabiztosak lehessenek, mindig motiváltan dolgozhassanak. Az évek során dinamikus, 

megbízható csapat állt össze, aki várja a kihívásokat. 

 

- Kölcsönös tisztelet és bizalom a szállítókkal 

A kiválasztott beszállítók a világ legjobbjai közé tartoznak az általuk kínált termékekkel. A 

tisztességes üzleti magatartás az alapja a sokszor már-már baráti kapcsolatnak, melyet a 

gyártó cégekkel ápolnak, hogy kínálatuk versenyképes lehessen a régióban. 

 

- Mindenkor felelős, becsületes üzleti magatartás 

A cégnél a felelősségteljes üzletpolitika mindenek felett áll. Céljuk, hogy az összes velük 

kapcsolatban álló fél szemében korrekt, becsületes vállalkozás legyenek. 

 

Ahhoz, hogy partnerük mindig a lehető legjobb minőségű árut kapja, forgalmazás előtt 

minőségellenőreik vizsgálják át termékeiket, a kifogástalan függönycsomagolást dublírozó 

gép használatával érik el. A nyolcgépes varroda fő feladata a kiskereskedelmi egység (saját 

bolt) kiszolgálása, ezen kívül azonban a nagykereskedelmi tevékenységből adódó feladatokat 

is teljes körűen elvégzi, legyen az a kiállítási fazonok megvarrása vagy mintasálak gyártása.  

 

Az alapkollekció és a hozzá tartozó szolgáltatások a cég megalakulása óta fejlődnek, 

folyamatosan alkalmazkodva a vevők igényeihez. Rendszeresen jelentkeznek a függönyök és 

egyéb lakástextilek legújabb dessinjeivel, hogy lépést tarthassanak a legújabb 
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divatirányzatokkal a textilek világában. Értékesítő kollégáik partnereik üzletében mutatják be 

a függöny- és darabáruminták teljes körét, hogy vevőik a nekik legmegfelelőbb helyen és 

időpontban válogathassanak közülük. Általánosan elmondható, hogy kiszállítást végző 

kollégák legkésőbb minden második héten meglátogatják a vevőket, ha árut rendelt, vagy a 

kocsin készleten levő függönyből, darabáruból szeretne vásárolni. Ha ennél is jobban szorítja 

az idő, egyedileg postai úton is el tudják juttatni megrendelését. Az alapkollekció termékeiből 

mindig megfelelő készletet tartanak, hogy biztosítani tudják a folyamatos áruforgalmat 

elsősorban véges kiszerelésben. Mindent megtesznek azért, hogy amit kiskereskedő vevőjük 

ügyfelének megígér, azt tudja teljesíteni. 

 

A cég tulajdonosa és egyben vezetője paraszti családból származik. Szülei – miután 

elvesztették földjüket – kazánfűtőként, illetve vízlágyítóként dolgoztak, tehát nem követte a 

példájukat. Testvére megmaradt a föld mellett: ma mezőgazdasági termelőszövetkezeti elnök.  

Kereszt László tanár szeretett volna lenni. Ebben szeretett oktatója mintáját kívánta követni, 

aki okos, sokoldalú, alapos ember volt. 3-4 hangszeren játszott, és érdekes fizikai kísérleteket 

mutatott be tanítványainak. Ma is él, és szellemileg friss. Íme, a jó példa ereje! 

Közgazdasági középiskola után a Közgazdaságtudományi Egyetem tanár szakja következett, 

és végre taníthatott! Ez az időszak csak 3 évig tartott, mivel a közgazdasági középiskolában, 

ahol dolgozott, elkötelezett és szavatartó főnöke halála után olyan kollega vette át a vezetést, 

akivel személyi ellentmondásba került. Elhagyta a pályát.  

A textil(ezen belül rövidáru-)iparban helyezkedett el, 1984-től 88-ig a Gardénia 

Csipkefüggönygyárban munkaügyi vezetőként dolgozott. A területhez tartozó normakészítési 

feladat nélkülözhetetlenné tette a technológiai ismeretek elsajátítását. A folyamatosan változó 

szabályozás (bértömeg, bérszínvonal) igényelte az újszerű megoldásokat. Kitartás, 

kreativitás, jó munkakapcsolatok jellemezték. Már itt is tanult: az akkoriban nagyon 

élenjárónak számító REFA munkaszervezői tanfolyamot végezte el.  

Maradva a textilnél, de kibővítve a bútorokkal, a DOMUS Kereskedelmi Vállalat gazdasági 

igazgatói székébe váltott 1988-ban. Itt kiválóan hasznosította jó kapcsolatteremtő képességét, 

új ismereteket szerzett a kereskedelem területén, és új partneri kapcsolatokat épített. Két év 

múltán innen is távozott. 

Időközben szülőfalujában, Csíkvándon varrodát indított, amely korábbi cége, a Gardénia 

Csipkefüggönygyár részre végzett bérkonfekcionálást. (Ebben az időben a Gardénia több 

külső partnert is ellátott konfekcionálandó áruval). A varroda 3 évig működött, de a 3. év 
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végén a konfekcionálási díjak korlátozottsága és a költségek emelkedése miatt már alig volt 

nyereséges, ezt lezárta.  

1991-ben feleségével megalakították a Szintetika Kft-t. Felesége – könyvvizsgálóként 

könyvelést és könyvvizsgálatot is vállalt, férje a Gardénia által gyártott jacquard terítők 

értékesítésével kezdett foglalkozni. A termékpaletta később függönyök és ágyneműk 

forgalmazásával bővült. A cég árbevétele évente szinte megduplázódott, míg elérte az eddigi 

csúcsnak számító 1100 Millió Ft-ot. (2008). A forgalom felfutása miatt 2002-ben a könyvelést 

befejezték, felesége is a függöny profillal foglalkozik.  

Kérdésemre, hogy mit tekint tudásnak, a felelet: „Tárgyi ismeretek, kapcsolatok, 

szabályismeret, összegyűjtött tapasztalat számomra egyformán fontosak. Ahhoz, hogy 

meg tudjuk becsülni, mennyi munka kell valamihez, ismernünk kell a technológiát, az 

árut.” 

Bárki, aki a céghez bekerül, oktatáson esik át, ennek részét képezi az  

- áruismeret (erre kiválasztott szakemberek oktatják) 

- szabályismeret (írott anyagokból és személyes beszélgetés útján) 

- egy hét, amikor csak látnia kell, hogyan zajlanak az egyes folyamatok (raktár,  

 import, vasalás, stb. a gyakorlatban)  

- az új munkatárs a gyakorlott üzletkötőket elkíséri útjukra, (tapasztalás). 

Havonta egyszer értekezletet tartanak, ahogy ő fogalmaz „egymás okosítására”. Ki mit 

tapasztalt a vevőknél, a konkurenseknél, milyen új termékek, technológiák vagy számítógépes 

programok jelentek meg, stb. Az üzletkötők napi munkájáról írásos beszámoló készül.  

 

A szakképzési hozzájárulást teljes egészében belső oktatásra használják fel. A téma változó: 

textiltechnológia, fogyasztóvédelem, kifogáskezelés, pénzbehajtás, stb. A tanfolyamokat 

általában a kereskedelmileg kevésbé forgalmas időszakban, többnyire a TMTE-n (Textilipari 

Műszaki Tudományos Egyesület)  keresztül szervezik.  

 

Saját magát kompromisszumra kész vezetőnek jellemzi.  

Milyen kompetenciákat vár el munkatársaitól? 

Legyen talpraesett, szakmailag hozzáértő, és értsen szót munkatársaival. Rendelkezzen 

legalább érettségivel, a diploma kevésbé érdekli. (bár az újonnan felvett kollegák többsége 

diplomás)  

 Ne legyen őszintétlen, bírja a stresszt, és legyen feltétlenül lojális a céggel, és mindenek 

fölött megbízható. (a termék fogyasztási cikk jellege miatt a nem kívánatos lopások nagy 
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gondot okozhatnak, emiatt kényszerült 2004-ben igen jelentős létszámcserére). A bizalom, és 

megbízhatóság emiatt kiemelt jelentőséggel bír számukra. A nem kellemes helyzet pozitív 

hozadéka: több kételkedés és kontroll, több szabály, utasítás („így kell csinálni”) és a „lássa 

mindenki” elv széleskörű alkalmazása. A kényszerű csere után felvett munkatársak ma is a 

cégnél dolgoznak. Házastársakat nem alkalmaz. Szereti, ha valaki megtartja, amit ígér. (pl. ha 

felvételkor azt mondja, hogy nem készül szülni, de egy éven belül mégis elmegy, az nem 

kerül vissza). Ha valakinek a közvetlen hozzátartozója a cég tevékenységéhez kapcsolódó 

tevékenységet folytat, az kizáró feltétel.  

Azt a tudást, amit felvételkor ígér valaki, számon kérik tőle. (pl. nyelvtudás), de az újonnan 

felvett munkatársak általában egy/két idegen nyelvet beszélnek. Új felvétel esetén az állásokat 

maradéktalanul meghirdetik, a közben beérkező pályázatokat tárolják.  

Az üzletkötők induló állapotban nem feltétlenül kereskedelmi végzettségűek, van közöttük 

gépész és vendéglátós is.  

 

Ami a külső tudásszerzést illeti: működésük kezdetén közvetlenül a Gardéniából nem vettek 

fel munkatársat, hogy ne érje őket az a vád: elcsábítják a szakembereket. Mára – és ebben 

bizonyára a Gardénia időközi megszűnése is szerepet játszik - az ottani szakemberek közül 

technológiai vezetőt, technológust, varrónőt, meóst és adjusztáló szakembert is 

foglalkoztatnak.  

 

A tudás megőrzése nem könnyű, különösen pl. a forgalomból kivont mintázatok 

(szaknyelven: dessin) megőrzése, tárolása, ismételt – évekkel későbbi fellelése- nehézségekbe 

ütközik.  

A gazdasági (pénzügyi, számviteli, controlling, könyvvizsgálói) tudás is érvényesül: minden 

döntésről pontos képük van, hogy az a mérlegbeszámolóban a ráfordítás vagy eredmény, 

eszköz vagy forrás oldalon milyen változást fog eredményezni.  

Külső tanulásra minden – szerintük - számukra elérhető formát felhasználnak:  

- fontos partnereik mérlegét, adatait, a róluk megjelenő anyagokat figyelik 

- kiadványaikat számon tartják 

- újdonságokat vásárolnak, tulajdonságait elemzik 

- szakvéleményeket kérnek független szakértőktől (pl. Innovatext) 

- hazai és külföldi kiállításokon vesznek részt. 

A felsőoktatással a cégnek nincsen kapcsolata. 
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7. sz.  melléklet: Esetleírás: Egy átlagostól eltérő kompetens vezető: Pliszé Kft Kocsár 

Károly 

A riport készítője- Polyák Zoltánné - a Gardénia Csipkefüggönygyár vezérigazgatójaként 

mintegy 10 évig közvetlen munkatársként együtt dolgozott a riport alanyával, ennek 

köszönhetően a hangvétel talán kicsit személyesebb a szokásosnál.  

 

A cég vezetője, és egyben egyik tulajdonosa az interjú készítésének napján (2009. április)  

éppen 40- napos kikapcsolódásra készül: El Caminoba indul. Úgy véli, fontos, hogy 

kipróbáljuk, milyen, amikor nem áll minden megszokott feltétel a rendelkezésünkre. Az 

emberek rohannak, meg akarnak felelni, ezért feláldoznak dolgokat. Elfelejtenek fontos 

dolgokat. Itt három dolog a fontos: hol alszol, mit eszel, és fizikailag bírod-e. Emellett persze 

a történelmi táj, és az a mintegy 70.000 ember, aki megteszi a távot. (megjegyzés: az interjú 

készítése óta –eredeti tervei szerint- teljesítette a 800 km-es távot, feljegyzései és képei 

Karel55 cím alatt olvashatók) 

Vajon miért akar kilépni?- kérdezem.  

„20 éve éjjel-nappal mindig csinálok valamit. Régen nyaraltunk, teleltünk, most negyedelem 

az évet, így tudok regenerálódni.” 

 

1977-ben kezdett dolgozni. 1979-ben beiratkozott a Műegyetemre, és 1985-ig munka mellett 

tanult, és még arra is jutott energiája, hogy közben házat építsen és másokat tanítson. 

(matematika korrepetíció). Valódi műszaki képzést kapott, de azt semmilyen tantárgy nem 

tanította, hogyan működik egy vállalat. Pedig a dolog mindig érdekelte.  

 

1977-1988-ig az akkor 4000 fős Rábatext-hez kerül, 1988-1998-ig a Gardénia 

Csipkefüggönygyár Rt-nél dolgozik különféle vezető beosztásokban. A vezetett területek: 

karbantartás, termelés, minőségbiztosítás, később controlling éppoly sokoldalúak, mint maga 

az ember.  A legnagyobb létszámot (180 fő) a Gardéniában, Kötöde üzemvezetőként 

irányította. 

 

Mindig kutatta a dolgok miértjét. Állítása szerint, amit a két nagy cégnél megtanult, azt 

használja ma kicsiben. „Nagyvállalatnál is szerettem dolgozni. Tetszett, hogy működik és 

egyensúlyban van. Mindig az egyensúlyt kerestem, mert az jó dolog, és ez az emberekre is 

vonatkozik.” 
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Az alap: termelni kell, nem egyszerűen kereskedni. Megítélése szerint Magyarország alapvető 

gondja, hogy a vállalatok nem tesznek hozzá eleget a dolgokhoz. Pedig fontos lenne az önálló 

érték-előállítás. Kevés ember dolgozik az önálló érték megteremtésével foglalkozó 

területeken, pl. az iparban.  

 

„A mi kis cégünk (megj: neve korábban Garkonf, Galon, ma Pliszé Kft) 7 fővel mintegy 80 

Millió Ft nettó árbevételt ér el.” A profil: helyszíni felmérés, és előtét valamint sötétítő 

függönyök, dekorok konfekcionálása, amit fel is szerelnek kívánság szerint.  

A cég elődje 1990 óta működik, eleinte a Gardénia Csipkefüggönygyár Rt részére végzett 

bérmunkát.  

 

Az ügyvezető megítélése szerint: 

- fontos egyben látni a dolgokat 

- nem megfelelő, ha mindenki a saját fontosságát hajtja, nem dolgoznak össze az 

emberek 

- itt kiépített magának egy olyan vezetési rendszert, amellyel a céget kontrollálni tudja, 

mert fontos számára az a tudat, hogy mindig nyereséges 

- hitel nélkül, saját tőkével működik 

- óvatosan vezet, nem hajszolja a növekedést, többek között ennek tulajdonítja, hogy 

folyamatosan eredményes a cég működése. 

11 éve csinálja, és még mindig élvezi! A cég fejlődik, folyamatosan jelen van a piacon, és a 

válság időszakában sem igazán volt érzékelhető visszaesés.  

10-11 projekt van általában egyszerre folyamatban, és mind más, vagyis a munka változatos. 

Munka pedig mindig lesz, hiszen függönyökkel és kárpitokkal felszerelt szép lakásra mindig 

lesz igény.  

 

A munka érdekli, az emberek kevésbé- vallja magáról. „Nem erősségem az emberi 

kapcsolatok építése”. Ennek ellentmondani látszik a visszatérő ügyfelek széles köre.  

 

„Szeretek egyedül lenni”- állítja, de kisugárzása van, és vonzza az embereket. 

„Nincsenek világmegváltó elképzeléseim, nem akarok mindent megreformálni” – de mindig 

voltak kreatív ötletei, nehezen tűrte a kötöttségeket, és főként nem tudta elfogadni a 

döntéseket, ha nem kapott a miértre megfelelő magyarázatot. 
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Tulajdonságok, amelyeket magában értékel: 

- kreativitás 

- okosság 

- megfontoltság 

- tanulékonyság 

- jó megfigyelőképesség 

- olvasottság 

- takarékosság 

- óvatosság 

- önzetlenség 

Ő nem sorolja ide, de az interjú készítője szerint az önálló véleményalkotási készség, a nyílt 

véleményalkotás, a kitartás,  és a folyamatos jobbítási szándék is ide tartozik.  

 

„ A nagy cégeknél mindig kellett valami újat kitalálni, valamit meg kellett reformálni, itt 

kicsiben minden ki van találva.” 

Anyagi kockázatot nem szívesen vállal. Mindig csak akkora kölcsönt vett fel, amelynek a 

terheit, a terhek elviselhetőségét előre ki tudta számítani.  

 

Saját véleménye mindig volt, ennek képviseletét folyamatosan felvállalta, képviselte.  

Kreatív és kezdeményező. Egy ideje az államigazgatás is érdekli, önkormányzati képviselő, a 

lakóhelyén (Győrújbaráton) a Pénzügyi Bizottság elnöke. Ez a munka azért fontos a számára, 

mert szeretne tenni valamit a közösségért.  

 

A cégen belül a bizalmat fontosnak tartja,  de úgy véli, nem árt ellenőrizni a dolgokat. 

Nehezen éli meg, amikor felfedezi, hogy valamely munkatársa visszaélt azzal a bizalommal, 

amit kapott.  

 

A kis létszámú cégek emberi kapcsolatai családiasak, fontos az emberi összetartás. A 

családok összejárása munkán kívül a megélhetés nehezedésével viszont a cégen belüli emberi 

kapcsolatok romlásához is vezethet, féltékenység ütheti fel a fejét. „ A korábbi években 4-5 

alkalommal minden család összejött, ez az utóbbi időben 1 alkalomra szűkült” 
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A cég tulajdonosai maguk is dolgoznak a vállalatnál. A létszám stabil, egy fő külföldre 

szerződött, de egyébként nem jellemző a mozgás. 1992 óta egyetlen új ember lépett be. Ez a 

tény a korábbi tudás megőrzése szempontjából kiemelten fontos.. 

Mindenki helybeli lakos, nem bejáró. Győrújbarát, mint munkahely jó, mert a munkaerő jobb 

és nem annyira költséges, mint a városban, továbbá az épület- bérleti díjak is kedvezőbbek. 

Ugyanakkor hátrány, hogy a cég a vevő számára nincs annyira szem előtt. 

Tudatosan a háttéripar felé irányítja a céget. Több boltnak varrnak, (függöny konfekcionálás) 

akik felveszik a rendelést, elhozzák az árut, (Szlovákiából is) mert nem tud mindegyik bolt 

egy-egy varrónőt eltartani. A Pliszé Kft alapanyagait Németországból szerzi be.  

Az egykori gardéniás kollegák közül többen foglalkoznak ma is függönyök vagy textíliák 

kereskedelmével, velük jó a kapcsolat.  

A vevők számára fontos érték: a pontosság (határidőben történő szállítás), a minőségi 

munkavégzés, az egyedi igények kielégítése. Munkatársai – a varrónő kivételével- 

sokoldalúak, kvázi csereszabatosak, tehát a feladatok jellegének megfelelően 

átcsoportosíthatóak. A munkát ún. gyártási és szerelési napokra bontva szervezik meg.  

Kiemelt jelentőségűnek ítéli, hogy munkatársai jól érezzék magukat. Ehhez a fizetés és a 

környezeti feltételek mellett elsősorban a jó kollegák fontosak. 

Amivel elégedett:  

- több évtizednyi tapasztalattal rájött a vezetés ízére 

- el merne vállalni egy nagy céget is 

- az utolsó tíz évben nagyon sokat változtak a körülmények, a tárgyalás is laptoppal 

zajlik, nagyon fontos az idegen nyelvek ismerete: angol, német, francia. 

- Büszke arra, hogy nem hagyta el a pályáját 

- Van munkája, nyugodtan él, és eltart 7 embert 

Emberileg, vezetőként  

- Fontos, hogy forogjon a kerék, ha megáll, mindig lendít rajta valamit 

- Szeret dolgozni, de ma már nem dolgozik reggeltől estig 

- Munkatársai tudják, mit vár el, amit meg kell csinálniuk 

- Ha az elvárás nem lenne elég, leül, és megbeszéli velük a problémát 

- 7 év alatt összesen 3 konfliktusa volt munkatársaival 

- Nyugdíjba nem készül, nincs ilyen jövőképe, de a céget a családon belül szeretné 

tartani.  

- Elvi kérdést csinál abból, hogy otthon nem dolgozik. 

- A legfontosabb értékek számára: a létezés, a stabilitás, a nyugalom és a munka. 
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8. sz. melléklet: Esetleírás: „STRASSZER AUTOSYSTEM KFT” -  a változó gazdasági 

környezethez  alkalmazkodó szervezet 

 

8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 42-44. 

www.strasszer.hu 

A Közép-dunántúli régióban, Székesfehérváron (megyeszékhely, megyei jogú város) található 

vállalat egy kritikus, és a válság által kiemelten sújtott gépkocsi értékesítéssel foglalkozó 

ágazatból választott tipikus példa egy rendszerváltáskor alakult családi vállalkozás 

fejlődésére, egyéni vállalkozásból kft-vé átalakulására és a folyamatos növekedésre.  

1989-ben kezdték meg tevékenységüket a gépkocsi bérbeadás területén. 1990-ben, a 

rendszerváltás okozta politikai és gazdasági változások hatására, Strasszer József egyéni 

vállalkozást alapított, melyben autókölcsönzéssel foglalkozott, majd 1994-től alkatrész 

kereskedést nyitott, a vállalat pedig Kft-vé alakult. 1997-ben új telephelyet vásárolt a cég, 

melynek kialakítása jelentős beruházást igényelt, és ekkor a tevékenységek bővítéséhez 

szükséges helyiségeket is kialakították. Az autókölcsönzés mellé a gépkocsijavítást és az 

autókozmetikát is felvették.(ez később, a válság idején különös jelentőséggel bír).1999-ben 

újabb beruházásba kezdtek, és autóértékesítő helyet alakítottak ki. 

2000-től TOYOTA és 2008-tól HYUNDAI márkakereskedésként működnek. Jelenlegi 

állandó ügyfeleik száma meghaladja a 2000 főt, dolgozóik száma pedig a 20 főt, tehát a Kft. a 

kisvállalat kategóriába tartozik. Büszkék arra, hogy a 2003-ban a legnagyobb autó eladási 

növekedést produkálták a TOYOTA hálózatában, és azóta egyre eredményesebbek a 

flottaértékesítésben.  

A cég 2004-ben egy új, négyszáz négyzetméteres bemutatóteremmel bővült. Vevőiket 

légkondicionált bemutatóteremmel és ügyfélváróval, büfével, parkkal és zárt parkolóval 

várják. További fő tevékenységük a gépkocsiflotta ill. cégautó-park fenntartás, 

autókölcsönzés. 

Szervizük jól felkészült szakemberekkel, alkatrész kereskedésük minden igényt kielégítő 

gyors és pontos kiszolgálással, a javításokhoz szükséges anyagok azonnali biztosításával áll 



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

 

 255 

vevőik rendelkezésére. Vállalják, és gyári minőségben végzik a gépkocsik karosszéria 

javítását, fényezését. 

A gazdasági válság miatt helyzetük romló tendenciát mutat. Az országban minden 4. 

autókereskedés bezárt, így kedvezőnek tekinthető, hogy az autókereskedés és a szerviz  - 

mivel több lábon áll - rugalmasan alkalmazkodni képes gazdasági környezetéhez, és még 

profitot tud termelni. 

 

A kft ügyvezetését a tulajdonos végzi. A szervezet gazdasági, kereskedelmi és műszaki 

(szerviz) részlegre tagolódik, az egységek irányítását a kereskedelmi vezető, pénzügyi vezető 

és a műszaki vezető végzik. A dolgozók létszáma összesen 18 fő. 

 

Az interjú során feltett kérdésekre a vállalkozás ügyvezetőjének helyettese válaszolt. 

 

A cég tudásán az ügyvezető és a többi vezetők lexikális és szakmai tudását, az 

alkalmazottak tudását, az alkalmazott technológiákat értik. Úgy tekintik, hogy a tudás a 

vállalat hosszú távú versenyképességének egyik legfontosabb erőforrása és egyben a vállalati 

vagyon fő része is.  Tisztában vannak azzal, hogy - mint minden más vagyoni eszköz esetében 

is -  ahhoz, hogy a szervezeti tudás is bekerülhessen a vállalat vagyoni elemei közé, első 

lépésként szisztematikusan fel kell mérni mind a belső, mind pedig a külső tudást.  

Úgy vélik, hogy egy-egy munkatársuk távozása során a cég számára elveszik a dolgozó  

tudásának egy  (nem dokumentált) része és ezáltal az összes képzésre fordított költség is. Ez 

esetben a humántőke szenved el veszteséget (pl. nyugdíjazás, leépítés, átszervezés után 

megválnak egy jól képzett munkatárstól), pedig látszólag nem történik semmi. A személyes 

tudás, a szervezeti kultúra a szervezet intellektuális vagyontárgyai, a tudástőke egy része 

megfoghatatlan kincs. Míg egy irodai számítógép besorolható a tárgyi eszközök közé (érték, 

amortizáció), addig a tudás az emberek elméjében keletkezik, amelyeket nemcsak 

dokumentumokban (amelyek nem is képesek visszaadni az adott szakember ismereteit, 

szakértelmét) őriznek a cégek, hanem a szervezeti rutin részeként, gyakorlati 

tevékenységekben és normákban beágyazódva jelenik meg, és értékelése is nagyon nehéz. 

A vállalat új dolgozó felvételekor a szakképzett, gyakorlattal rendelkező munkaerőt 

részesíti előnyben, (tudásvásárlás) és igyekszik azt megtartani. Úgy vélik, ezzel bizonyos 

betanítási költségeket megtakaríthatnak.  
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A foglalkoztatás során, a jól kiválasztott munkaerő szerepe jelentős. A TOYOTA és a 

HYUNDAI gépkocsik javításához szakmáját magas szinten művelő, megbízható, precíz, 

lelkiismeretes alkalmazottakra van szükség. Az új és újabb szériák alapos ismerete 

folyamatos tanulást igényel a dolgozóktól.  

 

Vezetőik a szükséges továbbképzéseken részt vesznek, folyamatosan figyelik a 

jogszabályváltozásokat, melyek a kft működésére befolyást gyakorolnak. Az önképzés 

minden dolgozó számára fontos. A szerelőknek a technológiák folyamatos fejlődése miatt, 

szintén elengedhetetlen a tanulás.  

 

A vezetők hetente tartanak vezetői értekezletet. A továbbképzéseken tanultakról, jogszabályi 

változásokról, a cég helyzetéről és terveiről folyamatosan tájékoztatják alkalmazottaikat. 

Havonta munkahelyi értekezleteket tartanak. Fontosnak tartják az információk azonnali 

eljuttatását az érintettekhez. Csoportos elbeszélgetéseket, vitákat kezdeményeznek, kikérik a 

dolgozók véleményét, és ötleteit. Mobiltelefonos rendszer áll rendelkezésükre, azonnali 

kapcsolattartás céljából, ami az információáramlást is elősegíti. A rugalmas szervezeti 

rendszer miatt az információáramlás gyorsan és jól működik, hiszen ebben a recessziós 

gazdasági helyzetben nem engedhetik meg maguknak, hogy vásárló, vagy a szerviz 

szolgáltatásait igénybe vevő autó tulajdonos elégedetlenül hagyja el a telephelyet. 

 

 A gyakorlati tapasztalatok átadását a cég vezetése nem jutalmazza külön, azt 

munkaköri kötelességnek tartja. 

A vállalkozás tudásához hozzájárul a kulturált, nyugodt légkör . Az alkalmazottaknak nem 

kell félniük munkakörük megszűnésétől. A vezetőkkel javaslataikat, ötleteiket 

megbeszélhetik, érzik, hogy aktív részesei a vállalkozásnak. Megbecsülik a jó 

szakembereket, képzésüket támogatja a vezetés. A bérek is kifejezik a megbecsülést, a 

dolgozók érzik, hogy számítanak rájuk. A munka hatékonyságának, eredményességének 

növelése napi feladat, melyet a vezetés ösztönöz.  

 

 A csoportos munkavégzés jellemző a vállalatnál. (team-munka). A szerelőcsoportok 

pontosan, precízen dolgoznak. A hibákat együttesen javítják ki. A csoportokban dolgozó 

szerelők egymásnak átadják tapasztalataikat, eredményesen tudnak együtt dolgozni. A 

munkamegosztás javítja és gyorsítja a munkafolyamatok elvégzésének idejét. 
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 A külső tanulás jegyében szakmai fórumokon, bemutatókon vesznek részt a vezetők 

és a dolgozók. Autókiállításokon találkoznak a régióban lévő és az országban található 

versenytársakkal. A tapasztalatcseréken látottakat, hallottakat beépítik napi munkájukba. A 

beszállítókkal a márkakereskedés jellegből adódóan kötött a kapcsolati rendszer, hiszen 

eredeti, megbízható minőségű alkatrészekkel kell a javítási munkát végezni. 

A hasonló márkakereskedésekkel a vezetők jó kapcsolatot ápolnak, átveszik a „jó 

gyakorlatokat”, (best practice) tapasztalataikat részletesen elemzik és azokat a munkájukban, 

rendeléseikben figyelembe veszik. A konkurencia stratégiáját, a környezetet elemzik, és a 

kedvező követendő tapasztalataikat beépítik napi munkájukba.  

 

 A cég számára fontos, hogy jól képzett dolgozóit meg tudja tartani. Ehhez a megfelelő 

bérrendszer kialakítása, béren kívüli juttatások biztosítása elengedhetetlen. Sok esetben a 

munkaerő számára fontosabb a munka presztízse, a béren kívüli juttatások sokszínűsége, 

mint maga a munkabér. (Mozgóbért, célprémiumot is fizetnek.) Kihívásnak kell tekintenie a 

munkáját ahhoz, hogy célja legyen hosszú távon a szervezetnél maradni. A Kft megbecsüli 

dolgozóit, biztosítja részükre a tisztességes munkabért és egyéb díjazást, segíti képzésüket, 

ösztönzi a specializációt, a dolgozók érzik, hogy számítanak rájuk. Az alkalmazottak jól 

érzik magukat a munkahelyükön, elkötelezettek a vállalkozás iránt 

 

A gazdasági válság miatt, az emberek a kötelező szervizeken kívüli javításokat nem 

szakszervizekben végeztetik, emiatt jelentős bevétel elmaradás keletkezik, ezért nagyon 

fontos a szolgáltatást igénybe vevő emberek maximális kiszolgálása. Az új autók eladása 

pedig még nagyobb kihívást jelent a kereskedelmi részleg számára. A stabilitás megőrzéséhez 

folyamatos szolgáltatásbővítésre van szükség, amit a vezetés igyekszik is megtenni. Az idei 

évtől (2010) műszaki vizsgáztatáshoz szereztek jogosultságot, eredetiségvizsgálatot végeznek. 

A TOYOTA márka mellé a HYUNDAI márka képviselettel bővítették a gépkocsi választékot. 

Az utóbbi kedvezőbb árkategóriát képvisel, így szélesebb körben értékesíthető. Ezek a 

tevékenységek a szolgáltatásnyújtás terén nagyon kedvező, pozitív változások, mellyel piaci 

részesedése növelését célozza meg a vállalkozás. 

  

A stabil működés lehetővé teheti, hogy közbeszerzési pályázatokon indulhassanak, 

ami biztosíthat bizonyos mennyiségű gépkocsi eladást, még a jelenlegi nehéz gazdasági 

helyzetben is. 
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Más hasonló nagyságú vállalatokkal összevetve megítélésünk szerint a cég 

tudásmenedzsmentje az átlagos felett van, a már megszerzett tudást folyamatosan szinten 

tartja és törekszik új ismeretek szerzésére. A kommunikációs rendszer jól kiépített, ami 

nagymértékben könnyíti a gyors információáramlást. A rendszeres csoportmunka előnyt élvez 

a feladatok megoldásában.  

 

Tőkeszerkezetük becsült megoszlása az alábbi: 

 

Pénzügyi (likvid) tőke: 30 % 

Befektetett eszközök: 40% 

Humán tőke: 5% 

Szervezeti tőke: 10 % 

Ügyfélkapcsolati tőke: 15% 

Összesen: 100%  

 

A cég méretadottságai miatt (kisvállalkozás) nem tud minden tudásmenedzselési funkciót 

alkalmazni, azonban a vezető minden tudásával igyekszik a lehető legtöbbet megvalósítani a 

szervezeti formába beilleszthető lehetőségek közül. 

Megítélésük szerint a jelenleginél több tudásmenedzsment elem alkalmazásához több 

pénz kellene, mely a mostani gazdasági helyzetben irreális elvárás.  
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9. sz. melléklet: Esetleírás: Akik megőrzik a tudást - Jankovits Hidraulika Kft  

 

H-9027 Győr, Ipari Park, Juharfa u. 20.  

 

 

A Jankovits Hidraulika Kft.az első magyar tulajdonú cég, amely a Győri Ipari Parkba települt, 

automatizált gépek, gépsorok és egyedi célgépek, berendezések tervezésével, fejlesztésével és 

gyártásával foglalkozik. A gépgyártás mellett jelentős terület a hidraulikus részegységek, 

hidraulikus tápegységek, munkahengerek tervezése, gyártása, felújítása, PLC-programozás. A 

Jankovits Hidraulika Kft. a megrendelői elvárások legmesszebbmenő figyelembevételével 

világcégek partnerévé tudott válni. A társaság tekintélyes körben megszerzett referenciáit 

annak a szellemi és hozzáadott értéknek köszönheti, amely mérnöki tudás révén minden 

egyes termékükben és szolgáltatásukban megjelenik. 

 

Egyedi termék, minőségi munka 

Jankovits István 1992-ben családi háza garázsában, két munkatársával vágott bele 

vállalkozásába. A hidraulikus gépek tervezése és gyártása lett fő profiljuk. Már az első évben 

9,5 millió forintos árbevételt értek el, 1995 pedig igazi fordulópontot hozott: kilenc cég előtt 

nyerték el azt a munkát, melyben a Magyar Alumínium Rt. gyártósorának felújítása volt a 

feladat. Az első magyar vállalkozásként települtek a Győri Ipari Parkba 1997-ben. Itt nyílt 

mód alkatrészbázisuk és szerviztevékenységük fejlesztésére is. A Jankovits Hidraulika Kft. 

1997 óta a győri Széchenyi István Egyetem támogatója. A társaság berendezte azt a 

hidraulikus oktató laboratórium ot, mely folyamatosan szolgálja a szakemberképzést. 

Kezdetektől vallja, hogy a tudomány és technika új eredményeit a lehető leggyorsabban be 

kell építeni a termelés folyamatába. A társaság töretlen fejlődésének sarokköve az innováció, 

amely a cég egész eddigi történetében meghatározó szerephez jutott.  

2001-ben a Vállalkozók Országos Szövetsége a Jankovits Hidraulika Kft. ügyvezető igazgató 

tulajdonosát, Jankovits Istvánt az Év Vállalkozója címmel tüntette ki, a társaság sikereit is 

magasra értékelve ezzel. 

2003.-ban a Kft. jövendő terveinek megvalósításához újabb területet vásárolt meglévő 

telephelye mellett a Győri Ipari Parkban. 
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A vállalkozás 2004. évi árbevétele már elérte az 500 millió forintot, ez 24 munkatárs érdeme 

volt. A Kft. annak a felismerésnek köszönheti folyamatos sikerét, hogy a hidraulikus 

rendszerek gyártásában fontos szempont az egyediség. És annak, hogy a kezdetektől vallják: 

csak minőségi munkát adhatnak ki a kezükből. 

 

A 2004-es év igen jelentős mérföldkő a cég életében, a Jankovits Hidraulika Kft Kisalföld 

Presztizs Üzleti Innovációs Díjat kapott. „Ma már tudjuk, hogy a cégek értékéhez a presztízs 

ugyanúgy hozzátartozik, mint a tisztességesen elvégzett munka" – áll a Jankovits Hidraulika 

Kft. pályázatában. A díj a cég presztízsét növeli, eszerint a cég jóval többet is ér.  

 

„Nagyon boldog vagyok, hogy mi nyertük a díjat, s úgy érzem, a munkatársaim is 

elégedettek” – nyilatkozta az átadást követően Jankovits István, a cég ügyvezetője. – „Fiatal 

munkatársaim vannak és rendkívül tehetségesek. Kivívtuk az elismerést a partnereinknél, 

melyek főleg vezető multinacionális cégek és hazai nagyvállalatok. Részt veszünk a 

gyártásfejlesztésben, a gépek szervizelésében, automatizálunk gyártósorokat, ez mind olyan 

tevékenység, amihez legalább öt év gyakorlat kell. Kit űnő képességű mérnök kollégáim 

megtanulták nálunk a szakmát, s úgy érzem, minden piacon helyt tudunk állni.”  

 

„Ez a Presztízs-díj őket is elismeri. Korábban nem pályáztunk innovációs díjra, ebben az 

évben (2004) viszont ez a harmadik ilyen elismerés, amit elnyertünk.” (A Széchenyi 

Egyetemmel való együttműködés igen jelentős sikere, hogy a lemeztechnológiai laboratórium 

számára egy 200 tonnás többcélú, hidraulikus mélyhúzó gépet fejlesztettek és gyártottak a 

Jankovits Hidraulika Kft. mérnökei, szakemberei. A berendezésért a társaság a Régió 

Legjobbja - Innovációs Díjat érdemelte ki és a Miskolci Egyetem által kétévente 

megrendezett Nemzetközi Pneumatikai Kiállításon I. díjat nyert 2004-ben.) 

„Munkatársaim tevékenységét már nemcsak megrendelőink látják, hanem talán azok is, akik 

eddig nem bíztak meg bennünket feladattal. És a közvélemény is láthatja már azt a tizenkét év 

kemény munkát, ami mögöttünk van. Eddig nem nagyon beszéltünk róla, de talán a 

munkánk révén is látszik ez. Pedig nem volt egyszerű. Amellett, hogy itthon is folyamatosan 

tanulunk, be kellett járnunk a világot és megpróbáltuk elsajátítani azokat az ismereteket, 

amelyeket csak a nálunk még nem létező, fejlett üzemekben lehet. Úgy gondolom, sikeres 

volt ez a tizenkét év. Eljutottunk oda, hogy a cég szinte minden piacon meg tudja mérni 

magát, s egyre több feladatot kapunk.” 
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2005-ben a cég az ISO 9001: 2000 szabvány követelményeinek megfelelő minősítést szerzett 

„Automatizált célgépek, hidraulikus rendszerek, munkahengerek, aggregátok tervezése, 

gyártása, felújítása, korszerűsítése, elemek értékesítése, szerviz” tevékenységeire.  

 

Azon túl, hogy az innovációs tevékenységet számos díjjal is elismerték, a piacon is értékké 

tudták formálni ezt a szemléletmódot. Ennek köszönhető, hogy a világ egyik legnagyobb 

gépgyártó vállalkozása, az amerikai EATON Ltd. 2006-ban Kelet-Európában az elsők között 

kötött ún. hidraulika képviseleti szerződést a céggel, melynek értelmében a győri vállalat az 

EATON ipari hidraulikus egységeit forgalmazza, és a szervizét is ellátja. 

 

2006-ban a társaság meglévő telephelye szomszédságában megtervezteti új üzemcsarnokát, 

hogy növekvő termelési és alkatrész forgalmazási feladatait elláthassa. A telephelyen egy 

kétszintes, 320 m2-es irodaépület és egy 600 m2-es műhely található, utóbbi jelenleg 

Magyarország egyik legkorszerűbb és technikailag legjobban felszerelt hidraulikus fejlesztő 

és gyártó szakműhelye, amely hamarosan újabb jelentős fejlődésen megy keresztül: 15 ezer 

m2-nyi területen építik fel a vállalat új, háromszintes központi irodaépületét, valamint egy 

3000 m2-es műhelycsarnokot, amely biztosítja az egyre növekvő piaci igények maradéktalan 

kielégítését. 

 

Az interjú Peredi Istvánnal, a Kft. főmérnökével, minőségirányítási vezetőjével készült.  

Arra a kérdésre, hogy mit ért tudás alatt, a következő választ adja: „amivel ipari/mérnöki 

szinten egy termék létrehozható”. Megemlíti, hogy pár napja Műszaki Értelmiségiek 

Napján vett részt, ahol így fogalmaztak: A mérnöki tudás 3 részből áll: 25 % általános, napi 

gyakorlati ismeret, 25% nem műszaki, általános műveltség, 50 % műszaki/szakmai ismeret.  

A cégnél ez egy olyan képességhalmazban jelenik meg, ami berendezések működtetésében 

tárgyiasul, továbbá olyan képességekben, hogy az elmélet gyakorlattá átvihető legyen. 

Megítélése szerint hazánk ott vesztett sokat, hogy az értékteremtés /tudásteremtés/ közege 

leszűkült. Ezt tágan értelmezi: az egészségügyet pl. azért teszi felelőssé, hogy a dolgozó 

mielőbbi gyógyulását segítve mielőbb újra teljes értékű munkatársként állhasson a vállalata 

rendelkezésére, az oktatást pedig azért, mert feladata lenne az ott felhalmozott tudást a 

későbbi potenciális munkavállalók számára hasznosítható formában átadni. Úgy látja, hogy 

az oktatás által kibocsátott munkaerő egy része nem rendelkezik elképzelésekkel, nem 

fejlődni akar, inkább csak pénzt keresni.  Szakmailag a gyakorlatiasabb, használható 

tudásra van szükség. A helyzet úgy áll, hogy a kibocsátott végzősöknek nincsen elegendő 
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gyakorlati ismeretük. Úgy ítéli meg, hogy ebben az is szerepet játszik, hogy korábban az 

állami vállalatoknál több lehetőségük nyílt a jelölteknek a gyakorlati tapasztalatszerzésre, erre 

a magánvállalkozások (különösen a KKV-k) igen kis hányadánál van lehetőség. Pedig a cég 

kihasználja a Széchenyi Egyetemmel együttműködve a Practing nyújtotta lehetőségeket, 

amikor fél évig foglalkoztatnak egy-egy hallgatót. Ehhez azonban a cég nem kap támogatást, 

az ösztöndíjat neki kell kigazdálkodnia, adóban sem számolható el rá kedvezmény. Ráadásul 

az elhelyezés is korlátos, és a már gyakorlott munkatársak közül valakinek foglalkoznia is kell 

a hallgatóval. Az óvatosan megfogalmazott kritika így hangzik: „ A társadalom ne sajnálja a 

pénzt a gyerekeire!” Korábban az orvos, ügyvéd, asztalos, stb. dinasztiák úgy alakultak ki, 

hogy a kellő gyakorlatot az ifjú jelölt a családban megszerezte. A legjobbaktól tanult, 

amikor járta a világot.  

A KKV-k által alkalmazott dolgozók nyelvtudása sem egyszerűen pénzkérdés. A nyelveket 

jól beszélő kollegákat a multik elviszik, emiatt jogos félelem a KKV-k körében, hogy 

kiképeznek egy gyakorlott munkaerőt, majd egy multi – ahol az oktatásra szánt összeg 

nagyságrendekkel meghaladja egy KKV lehetőségeit - elviszi őket. Tapasztalata szerint a 

fiatalok 4-5 évet eltöltenek a multinacionális cégeknél, tanulnak, majd saját vállalkozást 

nyitnak. (különösen igaz ez a munkavédelem, a tanácsadás és a környezetvédelem területén.)  

 

Egyéni életpályája során nem édesapja közgazdasági irányultságát követte: saját döntése 

alapján a budapesti Villamosipari Technikumba (VEIT, most Verebély) iratkozott, így 14-

évesen kipróbálta az albérletben lakó fiatal önálló életét. Később jelentkezett a BME 

Villamosmérnöki Karára, de a Kandóra vették fel, ahol automatika szakon végzett. Az 

oktatást az analóg számítógépek szintjén fejezték be, de mivel a 70-es évek végén 

megjelentek az ipari processzorok, kevésnek találta a tanfolyami továbbképzést, és 

szakmérnöknek iratkozott be (mikroprocesszor technikából) 

 

Ezt 23 év Rábánál (akkor Vagongyár, később Magyar Vagon- és Gépgyár) eltöltött időszak 

követte, ahol gyárfejlesztés, gyártósori berendezések fejlesztése volt a feladata, gépek 

villamos-vezérlés tervezését végezte. A Rábánál akkoriban a leendő mérnököknek egy évet 

üzemben kellett eltölteniük, így ő az Öntödébe került. 1973-ban ez egy új, beüzemelés alatt 

álló üzem volt. 3-4 hónap után az Oktatási Osztály felvetette, hogy a leendő munkahelye 

megítélése szerint jó lenne, ha a kivitelező gyáregységben, gépek, gyártósori berendezések 

gyártásánál dolgozna. Itt ismerkedett meg Jankovits Istvánnal, aki akkoriban a Technológiai 
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Osztály vezetője volt. Gépészeti, épületgépészeti feladatok, villamos műhely, anyagbeszerzés 

tartoztak a feladatok közé. Az általuk megtervezett gépeket a kivitelezés gyártotta le. 

 

A 80-as évek végén a Rábánál egy másfél éves vezetőképzőn is részt vett, amelyet a cégre 

szabottan a Széchenyi Egyetem oktatói tartottak, főként szervezési, vezetési témában.  

199o-ben Jankovits István már egyéni megoldásban gondolkodott, és a villamos feladatokra 

külső megbízottként akkor is együtt dolgoztak. 1994-ben létrejött a Kft, és az itt kapott 

feladatokat interjúalanyomnak párhuzamosan lehetett végeznie a Rábánál főállásban végzett 

munkával, azonban amikor 1995-ben a Jankovits Hidraulika Kft. versenytárgyalást nyert az 

Inotai Alumínium Kft. gépfelújítására, és ezt újabb gépek követték, a feladatmennyiség 

annyira megnőtt, hogy döntenie kellett. A Rábánál ugyanekkor elfogytak a korábbi érdekes 

feladatok, ekkor döntött a Jankovits Hidraulika Kft. mellett, azóta főállású alkalmazott.  

 

A cégnél fejlesztőmérnökként olyan területeket vett át, amelyeknek korábban nem volt 

gazdája: fejlesztés, csarnoképítés, beruházások. Jelenleg az üzemfenntartás, a marketing egy 

része (kiállítás-szervezés, katalóguskészítés) tartozik hozzá. Előadásokat tart az Ipari Parkban 

található Innonet házban, és ha a Hírcityben tájékoztatást adnak magukról, azt is felügyeli. 

Mindemellett utazó mérnök, üzletkötő.  

 

A cég 35 főállású dolgozót foglalkoztat, de a bedolgozókkal, beszállítókkal együtt mintegy 

100 embernek ad munkát. Viszonylag sok – nem magyar, saját területükön vezető - cégtől 

vásárolnak készülékeket, ehhez igyekszik a műszaki támogatást (support) kisajtolni. Mivel 

ezek általában élenjáró cégek, háttértudásuk meghatározó. 12 cég termékeit be is építik saját 

termékeikbe, és értékesítik. Fontos tudni, hogy Magyarországon, magyar tulajdonú cégben 

hidraulikus alkatrészeket nem gyártanak.  

 

A cég olyan területeken keres piaci rést, ahol:  

- gyorsan kell beavatkozni 

- általában 3-műszakos, vagy folyamatos műszakrend van 

- üzembiztos gépek kellenek 

- garanciával dolgoznak, hogy ne kelljen javítani járniuk 

- bizonyos igényszint alatt nem vállalkoznak, nem építenek berendezést.  
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A minőségirányítási rendszer kiépítése nagyban segítette a szisztematikus probléma-

azonosítást. A dokumentálási kötelezettség miatt a bevezetés némi ellenállásba ütközött. 

Ekkor írták le először, hogy mit hogyan csinálnak, és nem átvették másét, hanem azt 

rögzítették, ahogyan a folyamatok valójában történnek, amit ténylegesen csinálnak.  

 

Az ügyviteli rendszerek fejlesztése 2001-ben a raktárgazdálkodás, készletnyilvántartás, 

ajánlatadás, rendelés igazolás, beszerzés modulokkal indult. A pénzügyeket a cég vezetője 

saját kézben tartja, a számvitelhez viszont külső szakértői segítséget vesznek igénybe.  

1999 és 2001 között a cég töretlen fejlődése kissé megállt, az amerikai megrendelők által 

visszamondott megrendelések, a fejlesztések szünetelése miatt 2000-ben mintegy 40 %-os 

árbevételcsökkenés következett be, ekkor néhány dolgozó elküldésére is kényszerültek. Ez a 

tapasztalat azonban nagyon hasznosnak bizonyult a jelenlegi válság első tüneteinek 

jelentkezésekor. Már 2008 nyarán látták, hogy visszaesés várható. Ami korábban nem volt 

kényszer, vagyis hogy minden munka elő- és utókalkulált költségeivel tökéletesen tisztában 

legyenek, különös tekintettel a munkák hosszú átfutási idejére, és a fizetési határidők akár 90 

napig történő elhúzódására, most elemi igényként jelent meg. Emiatt indult el a Controlling 

modul bevezetése.  

 

A jelenlegi helyzetben a KKV-kat sújtó problémaként jelölik meg, hogy a banki finanszírozás 

nem partner a KKV-k számára. Nyíltak ugyan meg pályázati lehetőségek, de a saját erőt 

hozzá kell tenni, és ez finanszírozás híján nem mindig lehetséges.  

 

A szabályozás és az emberek felfogása egyáltalán nem értékeli a magyar munkát, de ennek a 

felfogásnak az elsajátítását – vagyis, hogy ha van megfelelő minőségű magyar termék, akkor 

a külföldivel szemben inkább azt válasszuk – oktatni kellene, és már kicsi kortól 

hozzászoktatni az embereket.  

 

A cég által előállított termékekről, a gyártásról a projektmérnök gyártásnaplót vezet. Ebben 

rögzítik, hogy a vevőnek volt-e gondja, kérése. Ezt a követhető leírást a gép átadásakor 

lezárják, amelyet egy garanciális év követ. Az adatok, tények rögzítése elektronikusan és 

papír alapon is megtörténik. Az adatokat gyűjtik, és bár a gyártás egyedi, a következő 

hasonló esetnél előveszik.  
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A konkurenciát erőteljesen figyelik és jól ismerik. Legjelentősebb közülük a Bosch és a 

Rex-Roth. Utóbbi kereskedik és részegység-gyártó is, a Danuvia tőlük vásárolt licencet. 2005-

2006-ig ezek a cégek 100 Millió Ft-os értékhatár alatt nem vállalkoztak, most azonban ők is 

kényszerülnek a 10 Millió környéki üzletek elvállalására is, emiatt a kisebb üzleteknél is 

konkurenciát jelentenek.  

 

Egy ideig közvetlenül együtt dolgoztak, illetve a Bosch képviseleten keresztül vettek tőlük 

hidraulikát, azonban amikor az osztrák képviselet tulajdoni részt szeretett volna vásárolni a 

cégben, és ez nem találkozott a magyar tulajdonos szándékával, megszűnt a kapcsolat. 

Helyükre a Vickers lépett.  

 

Nagy érték a cégben az a tudás, hogy ismerik a régi alkatrészek képességeit, tudják, mit 

mire lehet lecserélni. A régi katalógusok már nincsenek fenn az interneten, és a partnerek új 

munkatársai nem ismerik őket. Ez feltétlenül előny egy-egy cég képviselőjével, fiatal 

üzletkötőjével szemben, akik a kereskedelmi részt ismerik, de azt, hogy kinél, milyen 

hidraulikus elem van, és az mire cserélhető, ők tudják. Volt rá példa, hogy adott esetben ők 

mondták meg a cég képviselőjének, hogy melyik korábbi katalógusban találja meg a keresett 

alkatrészt.  

 

A szakmai ismeret nem írható le, az emberekben lakozik. Ha sűrűn cserélődnek, elviszik 

magukkal. A cég feltétlen erőssége, hogy sok nagy szakmai tudással rendelkező régi 

munkatársa van. A cég támogatja munkatársai tanulását, vállalja költségeiket, mert úgy véli, 

ez később megtérül.  

 

A cég 2006 óta rendszeresen vesz részt pályázatokon, többek között nagynyomású hidraulikus 

tömlő gyártására, CNC-gépek és szoftverek beszerzésére, amely a forgácsoláshoz jelentett új 

technológiát, továbbá növelt élettartamú, energiatakarékos tápegység és munkahenger család 

kifejlesztésére. A biztonsági üzemet igénylő partnerek számára fontos, hogy a gép 

karbantartástól karbantartásig megbízhatóan üzemelni tudjon.  

A legfőbb értékek, amit a zászlóra tűznek: 

 - különlegesség 

 - egyediség 

 - megbízhatóság 

 - környezetkímélés.  
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A hidraulikák esetében a közvetítő elemként használt folyadék ára magas, ráadásul szennyezi 

a környezetet. Emiatt a zárt tartályos rendszereket használják, amely megakadályozza a 

véletlenszerű folyadékvesztést. Kiemelten érdekeltek az energiatakarékos berendezések 

gyártásában.  

Interjúalanyom, aki mostanában gyakorta foglalkozik üzleti tervek készítésével, 

pályázatírással, jelentések elkészítésével, megfogalmazza, hogy némi közgazdasági 

tanulmányok folytatása nem ártott volna. De hát sosem késő tanulni, igaz?  

 

Az ide kerülő fiatalokból hiányolják a tárgyalóképességet, a megfelelő kommunikációs 

készséget (vajon miért nem tanítják?) és egyfajta szélesebb látókört, gondolkodásmódot. 

Munkatársaik kiválasztásánál preferálják a szakmai középiskolákat (Jedlik, Págisz). 

Félévente foglalkoztatnak egyetemi hallgatót Practing keretében, akivel egy fő munkatárs 

folyamatosan foglalkozik. Tőlük elvárt, hogy ismerjék a tervező rendszert (PRO-1), és 

gyakorlatorientáltak  legyenek. A Széchenyi Egyetem – akivel kiemelten jó az 

együttműködés- általában eleve olyan hallgatót küld, aki megfelel az elvárásoknak, de a 

felvételhez még szakmai önéletrajz és személyes elbeszélgetés is tartozik. Van néhány olyan 

dolgozójuk, aki Practing útján került ide.  

Az egyedi és kissorozatú hidraulikus célgépek, berendezések tervezését, fejlesztését és 

gyártását végző Jankovits Hidraulika Kft. ügyvezető igazgatója, Jankovits István azt mondja: 

a 2008-as pénzügyi és gazdasági válság szerencsére felkészülten érte cégüket. Jelentős 

tartalékokkal rendelkeztek, így nem kellett visszafogniuk hosszú távú kutatás-fejlesztés célú 

programjaikat. A társaság kezdettől fogva nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy több irányú 

tevékenységet folytasson, és ennek a gazdasági filozófiának a gyümölcsei éppen a válság alatt 

értek be. A széles körű tevékenység csökkentette cégük sebezhetőségét. A válság alatt 

egyáltalán nem kellett munkatársaik létszámát csökkenteni, jelenleg is 35 felkészült és jól 

képzett dolgozójuk van.  

A válság alatt a Jankovits Hidraulika Kft. árbevétele is csökkent ugyan, viszont a költségek 

visszafogásával elérték, hogy az eredményességük nem változott a korábbihoz képest. Az 

idén pedig biztató mértékű növekedést tapasztalnak rendelésállományuknál, jelenleg is több 

szerződéssel rendelkeznek egyedi hidraulikus gépek és berendezések gyártására. Emellett a 

cég kereskedelmi tevékenysége is tartósan jó eredményeket mutat. 
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Végezetül idézet a minőségpolitikából:  

„Alapvető értékeink, melyek cégünk minden munkafolyamatát és tevékenységét 

meghatározzák: szakmai tudás, minőségi gyártás és rugalmas kiszolgálás. A piac és a 

magunkkal szemben támasztott magas minőségi elvárásoknak történő megfelelés vezérel 

minket, ennek köszönhetően több mint 2500 elégedett, visszatérő ügyféllel büszkélkedhetünk. 

Célunk, hogy sokoldalú tevékenységünket minél szélesebb körben tegyük ismertté 

Magyarországon, Európában és szerte a világon. 

Fejlődésünk záloga az innovatív, kiemelkedő tudással rendelkező szakembergárda, 

amelynek köszönhetően termékeink és szolgáltatásaink a legmagasabb szakmai elvárásoknak 

is megfelelnek. Mivel versenyképességünk alapja a piacképes tudás, a Jankovits Hidraulika 

Kft. nagy hangsúlyt fektet az oktatásra: nemcsak otthont adunk a tudásnak, hanem 

támogatjuk is a szakemberképzést, a győri Jedlik Ányos középiskolával és a Széchenyi 

Egyetemmel folytatott, évek óta sikeres együttműködés keretében.” 
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10. sz. melléklet: Esetleírás: A külső tanulás haszonélvezői - Esetleírás a MATUSZ VAD 

Zrt-r ől        

Matusz-Vad Zrt. 

9028 Győr, Serfőző u. 11. 

www.matusz-vad.hu 

 

A vendéglátás fagyasztott élelmiszerekkel történő ellátására szakosodott Matusz-Vad 

Zrt. története egészen 1994-ig nyúlik vissza, amikor is Matusz Balázs - aki egy személyben a 

cég tulajdonosa és elnök-vezérigazgatója – egyszemélyes vállalkozásként, vendéglátós fejjel 

és szívvel Győrben megalapította a céget. Az alapítást megelőzően a cégtulajdonos a 

vendéglátásban tevékenykedett, végigjárva annak minden lépcsőfokát. Szakácstanulóként 

Pető Istvánnál - a Magyar Gasztronómiai Szövetség jelenleg immár hatodik éve tisztségben 

lévő elnökénél - kezdte a pályafutását a győri Kuckó étteremben, majd szakácsként, 

konyhafőnökként és vendéglős mesterként folytatta. A négycsillagos Club Tihany, 

németországi tapasztalatok és egy győri spanyol étterem (Tio Pepe) konyhafőnöki tiszte után 

következett a saját étterem, a francia vonalvezetésű Piero étterem megnyitása.  

„Gyermekkori vágyam volt egy saját vendéglő, ugyanakkor a kereskedelem és az 

utazással járó külkereskedelem is nagyon érdekelt. Elérhetőnek a vendéglátás tűnt számomra, 

mert nem voltam valami jó tanuló és tulajdonképpen jobban is érdekelt a szakácsság meg a 

konyha. Nagyon tudatosan készültem a jövőre, már 12 évesen rengeteg szakács régiséget 

vásároltam étterem dekorációnak és gyűjtöttem a szakácskönyveket is. Azért egy kicsit a 

hasam is vitt ebbe az irányba, nagyon szerettem enni.”- vallja a cég tulajdonosa. 

 

 A szakmában eltöltött évek megalapozták azt a gyakorlati  tudást és tapasztalatot, 

ami a Matusz-Vadat, mint kereskedelmi vállalkozást elindította és sikeressé tette a 

vendéglátóipar beszállítói szektorában. 

Matusz Balázs vendéglátósként elsők között ismerte fel a kilencvenes évek közepén, hogy az 

éttermek vadhússal való ellátottsága bőven hagy kívánnivalót maga után. „Nagyon szerettem 

a szakács szakmát, de valahogy egy kicsit többre vágytam, szerettem volna létrehozni valami 

olyan dolgot, amit nem határol be az étterem négy fala. Így ’94-ben gondoltam egy nagyot, és 

hátrahagyva a vendéglátást, belevágtam a vadhús-feldolgozásba. Kicsempéztem a szüleim 

pincéjét, munkaasztalt hegesztettem, hűtőkamrát falaztam és szigeteltem, - annak ellenére, 

hogy sem kőműves, sem lakatos nem vagyok - és létrehoztam a Matusz-Vad 
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vadhúsfeldolgozó magánvállalkozásomat. A kezdő árukészletemet – amit egy hét alatt 

dolgoztam fel – egy az egyben felvásárolta egy mosonmagyaróvári étterem. Ekkor már 

tudtam, hogy jó úton járok.” – emlékszik vissza a kezdetekre a cégalapító, Matusz Balázs. 

Hamar kiderült, hogy a vendéglátásból számos, minőségi fagyasztott termék hiányzik még a 

vadhúsokon kívül. Ezt a piaci igényt felismerve a cég elsőként a csirke- és pulykatermékeket 

vette fel a palettájára, a továbbiakban pedig folyamatosan – a változó igényekhez igazodva – 

bővítette azt. 

Mára közel 600-féle kiváló minőségű terméket kínál elsősorban éttermeknek, szállodáknak, 

hozzájárulva ezzel a magyar gasztronómia és a magyar vendéglátóhelyek fejlődéséhez. A 

kisvállalkozás kereteit is gyorsan kinőtte a Matusz-Vad, ahogy bővült a vevői kör, jöttek az új 

kollégák, saját tulajdonú hűtőkocsik, személyes jelenlét a területi képviselők által, és 2000-

ben megépült Győrben az első saját hűtőház 260 tonnás kapacitással, mely a következő évben 

bővítésre is került. A cég folyamatosan fejlődött, árbevétele évről évre megduplázódott.  

Közben újabb piacokat nyitott a vállalat, 2004-ben megépült a felsőtárkányi hűtőraktár, 

mellyel megvalósult a kelet-magyarországi lefedettség. 2005-re felállt a cég menedzsmentje 

is, három önálló igazgatóval. 

Szakmai elismerésként a 2005-ös évi munkájáért „Az év konyhai beszállítója” országos díjat 

is elnyerte a Matusz-Vad a Gasztro Pont versenyén. Az igazi áttörést a 2006-os év jelentette, 

amikor az újabb győri kapacitásnövelés mellett egy külső tanácsadó cég segítségével a 

Matusz-Vad reorganizálta a vállalatvezetést, kidolgozott egy komoly karrier- és motivációs 

rendszert, üzleti tervet készített, és elkezdett nagyvállalat módjára dolgozni és gondolkozni. 

A 2007-es év fő beruházása a felsőtárkányi hűtőház kibővítése volt, ezzel a két telephely 

összkapacitása 1800 tonnára nőtt. A 2008-as év újabb jelentős változást hozott a cég életében, 

megszületett az elhatározás, hogy a vállalat elindul a Budapesti Értéktőzsde irányába, aminek 

első lépéseként belépett a Tőzsdeképes Cégek Klubjába. 

A szakma és az üzleti élet elismeréseként 2008 novemberében két rangos kitüntetést is kapott 

a Matusz-Vad: "Az év középvállalkozása" kategóriában Kisalföldi Presztízs Díjjal 

jutalmazták a céget, s emellett az Üzlet és Siker Minősített vállalkozása 2008 címet is elnyerte 

az egymilliárd forint árbevétel feletti kereskedelmi cégek kategóriájában. 
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A 2008-ban közel ötmilliárdos forgalmat elérő vállalat 2009 márciusában zártkörű 

részvénytársasággá alakult. 

A cég a kedvezőtlen külső feltételek ellenére 2009-ben kiemelkedő forgalmat és eredményt 

ért el: az értékesítés nettó árbevétele – a csökkenő HoReCa piacon- 18 %-kal bővült a 2008-as 

bázishoz képest, a kiszállított mennyiség 15 %-kal emelkedett, a realizált 5,4 Milliárd forintot 

meghaladó forgalom a vezetés terveivel megegyező. A meghatározó hazai piacon 8 %-os 

növekedés mellett az Európai Unióba történő kiszállítások háromszorosra nőttek. A regisztrált 

partnerek száma mindegyik relációban 25 %-kal nőtt, az adózás előtti eredmény a tervezettet 

65 %-kal, a bázist 15 %-kal meghaladja. A növekedés és az értékesítés dinamizmusa 2010-

ben is folyamatos: az első negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest mintegy 17 % 

eredménynövekedést értek el. A jó példa, a siker bizakodással tölti el a piac valamennyi 

szereplőjét, mivel azt jelzi, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben és környezetben is van mód 

a gazdasági növekedésre, fejlődésre. A növekvő vevőkör (3000 partner itthon, 200 

Ausztriában) számára a Matusz-Vad név a stabilitást, megbízhatóságot, kiszámíthatóságot 

jelenti, amely nagy érték nem csak a gasztronómiai szektorban, hanem valamennyi vállalat 

életében. 2009-ben a vállalat elkezdte a külföldi piacok meghódítását is. A minőségi 

termékeknek, és a cég Ausztriában alapított leányvállalatának (Gastro-Genius) köszönhetően 

ma már heti háromszor, két túraautóval szállítanak Bécsbe, illetve Ausztria keleti felébe. A 

szlovákiai franchise partnerrel (Horeca-Express s.r.o.) is kiemelkedően jó, és bővülő a 

kapcsolat.  

Arra a kérdésre, hogy mit tekint tudásnak, a cég vezetője a következő választ adja: „Azt a 

megszerzett tapasztalatot, amit a cégem és az emberek irányítása során sikerült 

összeszednem. Igazából a tudásom javarészét nem az iskolában szereztem, hanem egyéni 

tapasztalat útján, bár folyamatosan képeztem magam könyvekből és tréningekre is 

jártam.” Az élethosszig tartó tanulás elve (LLL) is érvényesül, folyamatosan tanul ma is, bár 

az utóbbi időben már nem annyira a munkával kapcsolatban, inkább a hobbija miatt tanul 

rengeteget. Elkezdett repülni és ezzel kapcsolatban folyamatosan kell tanulnia. A rengeteg 

munka után, most már más dolgok is fontossá váltak az életében. 

A sikeres céghez elengedhetetlen egy karizmatikus vezető. Személyes pályája nagy fejlődés 

volt, hiszen amíg egy jó ötlet megvalósítójából elnök- vezérigazgató lesz egy 5 milliárdos 

cégnél, elég nagy utat kell bejárnia. „Ehhez sok minden kell, kellett egy kis érzék, egy kis 
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megszerzett tapasztalat, nagy nyitottság és folyamatos megújulási készség, meg pár jó 

segítő (tanácsadó) útközben.” 

A jó csapat elengedhetetlen. „Ezt az első percben megtanulja az ember, mikor rájön, hogy 

akkor tud pénzt keresni, ha a feladatokat leosztja, aztán a következő nehéz lépcső, amikor a 

feladatok leosztását is le kell osztania.” Vallja, hogy két cég között, akik hasonló dologgal 

foglalkoznak, hasonló hardware adottságokkal, igazából csak az emberek, a csapat a 

különbség, ami az egyiket sikeressé teszi, a másikat meg középszerűen hagyja. „Az, hogy az 

emberekből csapat legyen, szintén fontos dolog. Megtanítani őket csapatban dolgozni és 

gondolkozni igazi vezetői feladat.” 

 

A vállalat a lehető legjobb munkatársakat szeretné/próbálja kiválasztani. „Sokszor beleestem 

már abba a csapdába, hogy a dinamikusan fejlődő cég kinőtte egyes munkatársak képességeit. 

Sajnos ez a legrosszabb, mert mire oda jutunk, hogy kiderül, és égetővé válik, már az emberi 

kötődés is nagyon erős”. 

 

Új munkatárs felvételekor minden munkakör betöltetése pontos profilozással kezdődik, 

amikor is meghatározzák a kompetenciákra és a viselkedési és értékrendre vonatkozó  

elvárásaikat. Innentől már egyszerű a dolog, mert csak meg kell találni az optimális jelöltet. 

A jelölt kiválasztásánál a kompetencia és a személyiség vizsgálat után a referencia 

ellenőrzésre helyezik a legnagyobb hangsúlyt, majd a legvégén egy Dale Carnegie 

kiválasztási rendszer segítségével elemzik a leendő dolgozó múltbéli viselkedéseit konkrét 

szituációkat feldolgozva. „Természetesen a lustaság és a negatív attitűd azonnali kizáró 

ok.” 

 

Az új belépők számára komoly betanulási protokoll van kidolgozva vizsgával, majd pedig a 

közvetlen munkahelyi felettesükre vannak bízva. Gyakran előfordul üzletkötőknél, hogy 

egymást segítik keresztbe látogatással a dolgozók. Klasszikus mentori rendszer nincs, csak az 

oktatás és a betanulás idején van. 

A dolgozók javarészt stabilak a cégnél, általában a vállalat küldi el őket, ha mégsem elégedett 

a teljesítményükkel. Azonban az is előfordul, hogy a sok munka miatt mennek el emberek, de 

ez csak kis százalékban. 
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A Matusz Vad Zrt létszáma 31 fő, ebből 16 fő felsőfokú, 13 fő középfokú végzettséggel 

rendelkezik, 2 fő szakképzett. A cég 81 fő „kiszervezett” dolgozó is foglalkoztat, ebből 7 fő 

felsőfokú, 40 fő középfokú végzettséggel rendelkezik, 32 fő szakképzett. 

 

Az oktatást és képzést fontosnak tartják. Folyamatosan vannak belső képzések és időnként 

külső tréningekre is befizetnek, legutóbb 1 éve voltak egy nagyobb szabású külsős tréningen. 

A csoportmunka (teammunka)  abszulut jellemző. Munka teamek (pl. üzletkötő és tele 

marketinges párok) vannak kialakítva és gyakran tartanak workshopokat is. 

A külsőktől való tanulás érdekében tanácsadók segítségét is igénybe veszik.  

 

A vállalati kultúra, légkör is segíti a tudásátadást.  A tapasztalatokat és a sikereket kisebb 

értekezleteken osztják meg egymással, egyébként a folyamatokat pedig folyamatosan 

revideálva a Működési Szabályzatban rögzítik. 

 

Új tudás általában úgy keletkezik, hogy főként maguktól jönnek rá megoldásokra, amit 

közzétesznek. Azonban mivel olyan kollégák is vannak már a csapatban szép számmal, akik 

más nagy (multi) cégeknél szerezték meg a tapasztalataikat, ebből az ismeretanyagból is 

szoktak meríteni. 

 

A cég vezetője és egyben tulajdonosa a siker magyarázatát az alábbiakban látja: „Egyéni 

sikereimet a kitartásomnak és a tehetségemnek köszönhetem, talán a szerencsét is beleértve. 

(elnézést, ha szerénytelen voltam). Természetemnél fogva, csak egészséges mértékben 

kockáztattam, amivel eddig nem okoztam a cégemnek gazdasági terheket. Ezt főként a 

válság kirobbanásakor lehetett értékelni. A cég sikere egyértelműen a benne dolgozó 

személyek kvalitásától és motiváltságától függ, nekem a legfontosabb feladatom, hogy erre 

koncentráljak.” 

Ez a felfogás teljes egészében egyezik dr. Svéhlik Csaba álláspontjával, aki szerint „„Mint 

annyi minden, a gyorsan változó környezetben a vállalkozókkal és a (felső) vezetőkkel 

szembeni attitűdöknek is változniuk kell. 25% szaktudás, 25% vezetői készség és 50% széles 

látókör – ezek a 21. század sikeres vezetőjének ismérvei. Persze vannak még más új 

paradigmák is: pl. vezetni = motiválni a munkatársakat egy jól definiált vállalati cél 

érdekében.” 
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Tudástárként a cégnél egy szakkönyvtár található, és vannak oktató anyagaik. Pl. az 

üzletkötési folyamatok is részletesen deklarálva vannak kifogáskezeléssel, átkötő 

mondatokkal és megfelelő struktúrában felépítve. 

 

A felsőoktatással nincs együttműködésük, azt leszámítva, hogy több ízben egyetemi hallgatók 

szakdolgozatának elkészítéséhez segítséget nyújtottak.  
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11. sz. melléklet: Esetleírás: ONLINET Kft – akik kiválóan hasznosítják a tudást 

 www.onlinet.eu 

 

A 2001-ben megalakított ONLINET Group front-office IT rendszerek fejlesztésével és 

kereskedelmével foglalkozik. Termékkörükbe ügyfélirányító rendszerek, információs 

terminálok, kioszkok tartoznak, melyeket tanácsadási szolgáltatással egészítenek ki. Az 

általuk kínált megoldásokat elsősorban bankok,(pl. CIB, ERSTE, FHB, ING, MKB, K&H, 

OTP) telekommunikációs (pl. Invitel, Pannon GSM, Vodafone) és ipari szolgáltató 

nagyvállalatok (Budapesti Elektromos Művek,Észak-Magyarországi Áramszolgáltató, 

DÉGÁZ, Fővárosi Gázművek) fiók- és üzlethálózatába integrálják.  

 

A cég 3 ügyvezetője korábban egy helyen dolgozott, innen az ismeretség és az ötlet, valamint 

az a felismerés, hogy mit csináljanak. Egyikük gépészmérnök, ami a gyártás tekintetében jól 

jött. A másik társ közgazdász, (angol –francia vonal) a harmadik ügyvezető informatikus és 

közgazdász. Jól kiegészítették egymást, mindegyikük értékesítés-orientált és hasonló 

gondolkodású. Az interjút a cég egyik ügyvezető igazgatójával, Marczali Tiborral készítettem.  

 

Felkerültek arra a listára, ahová a Deloitte rangsorolta az Európát, a Közel-Kelet országait és 

Afrikát magában foglaló EMEA térség 23 országának leggyorsabban fejlődő technológiai 

vállalatai közül azokat, amelyek működésük első évében legalább 50 ezer euró árbevételre 

tesznek szert. Az első 100 vállalat közé összesen két magyar cég került be, az üzleti 

informatikai alkalmazások integrációjával foglalkozó Alerant Informatikai Zrt., valamint az 

ügyfélhívó-rendszerek és információs terminálok gyártásával, kereskedelmével és 

üzemeltetésével foglalkozó Onlinet Kft.  

„Büszkék vagyunk arra, hogy a Deloitte közép-kelet európai Technology Fast 50 Central 

Europe versenyében immáron harmadszorra (2006-ban 2., 2007-ben 24. helyezést értünk el) 

bekerülhettünk a legjobb 50 cég közé, és 2008-ban a 6.-ok lettünk. Ezzel egy időben a 

Tecnology Fast 500 EMEA (Europe, Middle East and Africa) versenyben a 63. helyen 

szerepeltünk.”138  

 

                                                 
138  A verseny a régió országainak technológiai vállalatait rangsorolja az előző öt esztendő árbevétel 
növekedése alapján 
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A fejlődés lépcsői vázlatosan: 

2003 Ügyfélirányító rendszerek telepítése az első országos hálózattal rendelkező 

 ügyfél  üzleteiben  

2004 Ügyfélirányító rendszerek telepítése az első pénzintézeti ügyfél fiókhálózatában  

2005  Magyarországon kibővült a tevékenységi kör a szünetmentes áramforrások  

 forgalmazásával  

2006 Román és orosz leányvállalatok megalapítása ( Bukarest és Moszkva) 

 ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer bevezetése. 

 Bővülő partneri kapcsolatok több európai, afrikai és közel-keleti országban. 

 2. helyezés a leggyorsabban növekvő közép-európai vállalatok körében, „Rising  

 Star” kategóriában  

 2007 Folytatódik a nemzetközi terjeszkedés a bolgár, illetve angol leányvállalatok  

 létrehozásával,  

2008 Új partneri kapcsolatok kialakítása: CISCO, Hewlett-Packard, 3M    

2009 Lengyel és cseh leányvállalat megalapítása Varsóban, illetve Prágában 

 A Raiffeisen Bank országos fiókhálózatába digitális marketing eszközök  

 telepítése (LCD kijelzők, Cisco vezérlők) 

A nettó árbevétel eleinte évente duplázódott, nagyságrendileg 100-200-400-650- 860 millió 

Ft-ot tett ki, a létszám hasonló arányban 5 főtől változott egészen 50 főig. 

A válságévek adatai: 

  

 

Nettó árbevétel 

(ezer Ft) 

Mérlegfőösszeg 

(ezer Ft) 

Foglalkoztatottak 

átlagos létszáma 

(Magyarországon) 

Mérleg szerinti 

eredmény (ezer Ft) 

2007 616 815 Ft 242 917 Ft 40 fő 5 490

2008 757 295 Ft 284 248 Ft 43 fő 27 573 

2009 614 646 Ft 308 961 Ft 40 fő 7 224 

  

 

„A fejl ődés alapja a rugalmas munkaszervezés, hitelesség, alázat a partnereink felé és 

a hihetetlen kockázatvállalás. Valamint végig hittünk abban, amit csináltunk.” 
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  A cégnek nincs deklarált tudásmenedzsment stratégiája. Képzési tervek a vezetők 

fejében mindig vannak, amiből valamit sikerül is megvalósítani. Az egyének tudása 

megmutatkozik a napi, operatív munkavégzés során, a szervezeti tudásukat pedig 

leginkább úgy tudják felmérni, hogy képesek-e elébe menni a piac változásainak, ki 

tudják-e elégíteni a piaci szereplők felmerülő igényeit, valamint a konkurenciához képest 

hol állnak. Felfogásuk szerint a tudás elsősorban a cég legfontosabb erőforrásának, 

maguknak a munkavállalóknak a tudása. A munkavállalók tudása, valamint ezek 

egymásra hatása adja a szervezeti tudás bázisát. Tudásnak tekintik mindazt, amiben 

megmutatkozik mind az elméleti ismeret, mind a gyakorlati tapasztalat, továbbá 

amikor a vállalaton belül működő folyamatok megfelelő tartalommal bírnak. Tudásuk 

inkább gyakorlatias, de ugyanakkor tényeken alapul. 

Kérdésemre, hogy miben áll a vállalat sikerének titka, ebben mekkora a tudás szerepe? 

(melyik tudáselem a meghatározó?) az ügyvezető a következő választ adta: 

 „Sikerünk titka eléggé összetett.  A vállalat növekedésével párhuzamosan képesek 

voltunk és vagyunk felismerni azon változások szükségességét, amiket meg kell tennünk 

annak érdekében, hogy a cég újabb és újabb lendületet kapjon, így biztosítva a folyamatos 

növekedést. Sikerünkhöz nagymértékben hozzájárul az a tacit tudás, amivel igyekszünk 

egyediek lenni a piacon.” 

A tanuló szervezet működésére vonatkozó ismérvek közül a szisztematikus 

problémamegoldás abszolút jellemző rájuk. Folyamatosan elemzik a felmerülő 

problémákat, és tanulnak saját tapasztalataikból, hibáik, problémáik elemzéséből. A 

mások tapasztalataiból való tanulást megkísérlik, de ez ebben a szektorban nem 

könnyű, hiszen a tartalom, a szoftver rejti a tudás nagy részét, amit kellően védenek. 

Kísérletezésre anyagiak hiányában kis százalékban van lehetőség. A tudás elterjesztése 

nagyon nagy hangsúlyt kap, tréningekkel is erősítik. A tanulást támogató szervezeti 

kultúra és vezetői működés tekintetében a nyílt kommunikáció, a hibák felvállalása, és 

tolerálása, rugalmasság, a fejlődés ösztönzése, és készség a dialógusra a menedzsment 

szintjén működik, lefelé alsó szinten nem. 

 

A cég létszáma Magyarországon 40 fő, nemzetközi szinten 53 fő, ebből 5 nő, 35 férfi 

(nemzetközi szinten: 7 nő, 46 férfi), 18 fő felsőfokú végzettségű, 22 főnek középfokú 

végzettsége van. A HR igazgató a szakterületi vezetővel közösen meghatározza a 

szükséges elvárásokat, valamint munkaköri feladatokat (job profile), majd ezt követően 

megnézik, hogy belső vagy külső forrásból kívánják-e betölteni az adott munkakört. Ha 
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külső, akkor tanácsadó cégen keresztül, vagy saját toborzás útján. Első körös interjúk a 

HR igazgatóval történnek, a második körben a legalkalmasabb jelöltekkel a szakterületi 

vezető találkozik. Ha vezetői, vagy más fontos pozícióról van szó, akkor a harmadik 

körben ügyvezetői interjú következik. A fluktuáció nem gyakori. A cég létszáma 

folyamatosan növekedett az elmúlt 5 évben. Hosszú távon terveznek a munkatársakkal, 

sokan több mint 5 éve dolgoznak a cégnél, ezt jutalmazzák. 

Az új felvettek belépéskor prezentációt kapnak a cégről, a cégen belüli szokásokról, 

gyakorlatról. Az új munkatárs leginkább 3 pillérre támaszkodik a betanulási idő alatt: 

közvetlen vezető, közvetlen munkatársak, HR igazgató. 

Rendszeresen szerveznek mind belső, mind pedig külső képzéseket. Idén indították el 

szakmai képzéseiket 11 milliós pályázati összegből, illetve egy kétéves Onlinet 

Akadémia programot, ami kiterjed vezetői, sales, team-együttműködés és önismereti 

képzésekre is. 

A csoportmunka mindennapos, alapvető elvárás és működési mód, a vezetőség is így 

működik. A jellemző vezetési stílus kooperatív. A vállalat légkörének jellemzői: 

humánus, rugalmas, innovatív. A szervezeti kultúra támogatja a tudás megosztását, az 

ösztönző rendszer a teljesítmények értékelésénél, a bónuszokban figyelembe veszi. 

A külsőkkel való együttműködés (mint tanulási forrás) elsősorban a stratégiai partnerekkel 

történő együttműködés során pl. CISCO, Microsoft érvényesül. 

Az egyén tudásának átadására a belső légkör kedvező. Elismerik és kiemelik az építő 

jellegű tudást, illetve ötleteket a napi munka, a különböző „brainstorming”-ok és a 

teljesítményértékelések során. A céget markánsan előremozdító ötleteket kimagaslóan 

jutalmazzák. 

Új tudás cégen belül a régi tudásból keletkeztetve, akár új termékek vagy irányvonalak 

mentén kívülről is keletkezik. A felsőoktatási intézmények közül a Budapesti Műszaki 

Egyetemmel (BME) van kapcsolatuk a fejlesztések révén.  

Külső tanácsadókat nem vesznek igénybe.  A vezetők hisznek a LLL (LifelongLearning) -

ben. 
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12. sz melléklet Táblázatok 

26. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus változókra elvégzett normalitásvizsgálat 
eredménye 

  

Kolmogorov-

Smirnov Z 

Asymp. Sig. 

 (2-tailed) 

Jellemző a nyitott légkör 
7,4813 0,000 

A beosztottak nagyfokú önállósággal rendelkeznek 5,8112 0,000 

A tanulás elfogadott a vállalatnál 6,9832 0,000 

Gyakori a team-munka 6,9851 0,000 

Jellemző az alulmotiváltság a szervezetnél 7,6285 0,000 

Bizalomra épül a szervezet 7,5058 0,000 

A gyakorlatközösségek elterjedt módszer a vállalatnál 7,2696 0,000 

Gyakoriak az alulról jövő kezdeményezések 5,8941 0,000 

A felső vezetés támogatja a kezdeményezéseket 7,7558 0,000 

Jellemző a fluktuáció az alkalmazottak körében 7,1772 0,000 

A munkakörök merevek 5,5574 0,000 

Hierarchikus a szervezeti struktúra 4,6971 0,000 

Gyakoriak a szervezeten belüli konfliktusok 8,2695 0,000 

Szoros kapcsolatok működnek 6,4853 0,000 

A vezetőség határozott 7,1982 0,000 

Az alkalmazottak megvalósító szerepet játszanak 7,5056 0,000 

Centralizált a célkijelölés 7,9516 0,000 

Decentralizált a célkijelölés 7,0972 0,000 

Demokratikus a célkijelölés 5,4085 0,000 

Ellenőrző funkciójú a vezetés 6,0630 0,000 

       Forrás: saját szerkesztés 
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29. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorok összehasonlítása 

Magyarország és Szlovákia esetében 

Független mintás T-próba 

    

Levene's Test 

(szórás-

homogenitás- 

próba)   

T-teszt az átlagok 

egyezőségének 

vizsgálatára 

    

    

F Sig. t df Sig. (2-

oldali) 

Konfliktus faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
3,438 0,064 -2,005 685,320 0,045* 

Társadalmi háló 

faktora 

Azonos variancia 

feltételezése nélkül 
6,808 0,009 -1,156 525,347 0,248 

Autonómia faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
1,445 0,230 1,219 685,320 0,223 

Tanulás faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
3,805 0,052 2,204 685,320 0,028* 

Hierarchia faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
0,531 0,466 0,176 685,320 0,860 

Mann-Whitney U- próba 

Menedzsment 

centralizáltsága faktor Mann-Whitney U 

Sig. (2-

oldali) 

  

 

  54182,000 

  

  0,051 

Forrás: saját szerkesztés 
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30.sz. Táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorok összehasonlítása  
 
Magyarország és Szlovákia esetében azonos iparági szerkezet mellett 
 

Független mintás T-próba 

    

Levene's Test 

(szórás-

homogenitás- 

próba)   

T-teszt az 

átlagok 

egyezőségének 

vizsgálatára     

    

F Sig. t df Sig. (2-

oldali) 

Konfliktus faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
0,921 0,338 -1,246 687,270 0,213 

Társadalmi háló faktora 

Azonos variancia 

feltételezése nélkül 
7,420 0,007 -1,648 542,270 0,100 

Autonómia faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
0,382 0,537 0,884 687,270 0,377 

Tanulás faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
4,317 0,038 1,693 687,270 0,091 

Hierarchia faktora 

Azonos variancia 

feltételezésével 
0,847 0,358 -0,148 687,270 0,883 

Mann-Whitney U- próba 

Menedzsment 

centralizáltsága faktor 

Mann-Whitney U   

Sig. 

(2-

oldali) 

  

 

  

  52707   0,107 

Forrás: saját szerkesztés 
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 31.sz. Táblázat: A magyar mintán képzett szervezeti kultúra és vezetési stílus alapú klaszterek   
jellemzői 
 

  

  

Konfliktus 

faktora 

Társadalmi 

háló faktora 

Autonómia 

faktora 

Menedzsment 

centralizáltsága 

 faktor 

Tanulás faktora Hierarchia 

faktora 

1 Átlag -0,148 -0,018 -0,661 -0,099 0,275 -0,428 

  N 162 162 162 162 162 162 

  Szórás 0,793 0,935 0,875 0,979 0,996 0,921 

2 Átlag 1,073 -0,472 0,377 0,296 0,490 0,561 

  N 76 76 76 76 76 76 

  Szórás 0,675 0,982 0,907 0,776 0,879 1,189 

3 Átlag -0,172 0,989 0,773 0,663 0,192 -0,286 

  N 67 67 67 67 67 67 

  Szórás 0,915 0,437 0,660 0,657 1,037 0,851 

4 Átlag -0,390 -0,263 0,362 -0,499 -0,480 0,221 

  N 149 149 149 149 149 149 

  Szórás 0,822 0,913 0,702 0,917 0,850 0,775 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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32.sz. Táblázat: A szervezeti kultúra- vezetési stílus alapján képzett klaszterek 
különbözőségének vizsgálata (magyar minta) 
 

    

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Konfliktus faktora Csoportok között 115,251 3 38,417 55,926 0,000 

  Csoporton belül 324,227 472 0,687     

  Összesen 439,479 475       

Társadalmi háló faktora Csoportok között 102,295 3 34,098 52,778 0,000 

  Csoporton belül 304,948 472 0,646     

  Összesen 407,243 475       

Autonómia faktora Csoportok között 159,076 3 53,025 82,512 0,000 

  Csoporton belül 303,324 472 0,643     

  Összesen 462,400 475       

Menedzsment centralizáltsága 

faktor Csoportok között 
65,884 3 21,961 28,674 0,000 

  Csoporton belül 361,502 472 0,766     

  Összesen 427,386 475       

Nyitottság faktora Csoportok között 57,878 3 19,293 21,039 0,000 

  Csoporton belül 432,817 472 0,917     

  Összesen 490,695 475       

Hierarchia faktora Csoportok között 73,215 3 24,405 28,634 0,000 

  Csoporton belül 402,290 472 0,852     

  Összesen 475,505 475       

Forrás: saját szerkesztés 
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33. sz.. Táblázat:  
 
A szlovák mintán képzett szervezeti kultúra és vezetési stílus alapú klaszterek jellemzői 
 

  

  

Konfliktus 

faktora 

Társadalmi 

háló faktora 

Autonómia 

faktora 

Menedzsment 

centralizáltsága 

faktor 

Tanulás  

faktora 

Hierarchia 

faktora 

1 Mean 0,142 -0,163 -0,210 -0,396 -0,233 -0,048 

  N 135 135 135 135 135 135 

  

Std. 

Deviation 
0,822 0,804 0,906 0,890 0,860 0,723 

2 Mean 0,319 0,454 0,467 0,871 0,443 -0,579 

  N 56 56 56 56 56 56 

  

Std. 

Deviation 
0,933 0,920 0,745 0,697 0,675 1,240 

3 Mean -0,039 0,392 -1,328 0,983 -0,420 0,466 

  N 31 31 31 31 31 31 

  

Std. 

Deviation 
0,727 0,692 0,662 0,601 1,030 0,713 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

34.sz.táblázat: A szervezeti kultúra- vezetési stílus alapján képzett klaszterek  
 
különbözőségének vizsgálata (szlovák minta) 
 

    

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Konfliktus faktora Csoportok között 2,679 2 1,340 1,902 0,152 

  Csoporton belül 154,219 219 0,704     

  Összesen 156,898 221       

Társadalmi háló faktora Csoportok között 18,795 2 9,397 13,941 0,000 

  Csoporton belül 147,627 219 0,674     

  Összesen 166,422 221       

Autonómia faktora Csoportok között 64,431 2 32,215 45,903 0,000 

  Csoporton belül 153,697 219 0,702     

  Összesen 218,128 221       

Menedzsment centralizáltsága 

faktor Csoportok között 
90,593 2 45,297 69,046 0,000 

  Csoporton belül 143,671 219 0,656     
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  Összesen 234,264 221       

Nyitottság faktora Csoportok között 22,057 2 11,028 15,470 0,000 

  Csoporton belül 156,120 219 0,713     

  Összesen 178,177 221       

Hierarchia faktora Csoportok között 23,117 2 11,559 14,894 0,000 

  Csoporton belül 169,959 219 0,776     

  Összesen 193,076 221       

Forrás: saját szerkesztés 

 

35. sz.táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorainak normalitásvizsgálata 
 

  

N Kolmogorov-

Smirnov Z 

Szig. (2-

oldali) 

Konfliktus faktora 740 0,868 0,438 

Társadalmi háló faktora 740 1,033 0,237 

Autonómia faktora 740 1,122 0,162 

Menedzsment centralizáltsága faktor 740 1,423 0,035 

Nyitottság/ tanulás faktora 740 0,959 0,316 

Hierarchia faktora 740 0,796 0,551 

Forrás: saját szerkesztés 

36. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorainak szóráshomogenitás 
vizsgálata 
 

  

Levene 

Statisztika 

df

1 

df2 Szig. 

Konfliktus faktora 0,817 3 531 0,485 

Társadalmi háló faktora 0,023 3 531 0,995 

Autonómia faktora 3,306 3 531 0,020 

Menedzsment centralizáltsága faktor 0,911 3 531 0,436 

Nyitottság faktora 1,242 3 531 0,294 

Hierarchia faktora 0,689 3 531 0,559 

Forrás: saját szerkesztés 
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37. sz.táblázat: A vállalati méretkategória és a szervezeti kultúra faktorainak kapcsolata 
(ANOVA) 
 

    

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Szig. Magyarázó- 

erő 

Konfliktus faktora 

Csoportok 

között 
17,481 3 5,827 6,887 0,000 

3,89% 

  Csoporton belül 449,281 531 0,846       

  Összesen 466,762 534         

Társadalmi háló 

faktora 

Csoportok 

között 
3,608 3 1,203 1,426 0,234 

- 

  Csoporton belül 447,898 531 0,843       

  Összesen 451,506 534         

Tanulás/nyitottság 

faktora 

Csoportok 

között 
9,214 3 3,071 3,153 0,025 

1,74% 

  Csoporton belül 517,195 531 0,974       

  Összesen 526,409 534         

Hierarchia faktora 

Csoportok 

között 
13,506 3 4,502 5,075 0,002 

2,78% 

  Csoporton belül 471,082 531 0,887       

  Összesen 484,588 534         

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

38. sz. táblázat: A vállalati méretkategória és a szervezeti kultúra faktorainak kapcsolata 
(Kruskal- Wallis próba) 
 

  

Autonómia 

faktora 

Menedzsment 

centralizáltsága 

faktor 

Chi-Square 8,635 1,084 

df 3 3 

Asymp. 

Sig. 
0,035 0,781 

Forrás: saját szerkesztés 
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40. sz. táblázat: A tudásmenedzsment változókon végzett KMO és Bartlett teszt eredménye 
 

Kaiser-Meyer-Olkin mutató 0,810 

Bartlett-féle szférikus próba Chi- négyzet 1802,184 

  df 45 

  Sig. 0,000 

Forrás: saját szerkesztés 

 
41. sz.táblázat: A tudásmenedzsment változókon végzett faktorelemzés kommunalitásértékei 
 

  

 

Kommunalitás 

A vállalat anyagilag támogatja a tanulást 
0,603 

Szervezett képzések vannak 0,596 

Tanulást támogató vezetői hozzáállás 0,460 

Önálló együttműködés az  

alkalmazottak között 
0,520 

Teammunka 0,538 

Mentori rendszer 0,229 

Részvétel szakmai rendezvényeken 0,578 

Kamarai kapcsolattartás 0,466 

Tudásmegosztás 0,562 

Csoportos alkotó technikák 0,505 

 

Forrás: saját szerkesztés 
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43. sz.táblázat: A vállalati tanulási formák alapján létrehozott típusok 

 

  

  

Formális 

tanulás 

 faktora 

Informális 

tanulás 

faktora 

1 Átlag -1,136 0,331 

  Elemszám 192 192 

  Szórás 0,547 0,869 

2 Átlag 0,295 -1,335 

  Elemszám 151 151 

  Szórás 0,926 0,623 

3 Átlag 0,464 0,369 

  Elemszám 374 374 

  Szórás 0,712 0,680 

Forrás: saját szerkesztés 

 

44. sz.táblázat: A vállalati tanulási formák alapján létrehozott típusok a magyar mintában 
 

  

  

Formális 

tanulás 

faktora 

Informális 

tanulás 

faktora 

1 Átlag -0,959 0,228 

  Elemszám 151 151 

  Szórás 0,537 0,746 

2 Átlag 0,343 -0,949 

  Elemszám 171 171 

  Szórás 0,795 0,770 

3 Átlag 0,676 0,705 

  Elemszám 170 170 

  Szórás 0,767 0,607 

Forrás: saját szerkesztés 
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45. sz.táblázat: A vállalati tanulási formák alapján létrehozott típusok a szlovák  mintában 

 

  

  

Formális 

tanulás 

faktora 

Informális 

tanulás 

faktora 

1 Mean 0,668 -0,161 

  N 86 86 

  

Std. 

Deviation 
0,554 0,511 

2 Mean -0,695 -0,791 

  N 72 72 

  

Std. 

Deviation 
0,633 0,668 

3 Mean -0,542 1,176 

  N 67 67 

  

Std. 

Deviation 
1,114 0,665 

Forrás: saját szerkesztés 

 

46. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai és a formális tanulás 
kapcsolata (összegzés) 
 

  

Négyzet- 

összeg df F Sig. 

Regresszió 
114,85 4 34,807 0,000 

Reziduális 550,03 667     

Összesen 664,88 671     

Forrás: saját szerkesztés 
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47. sz. táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai és a formális tanulás 

kapcsolata (részletek) 

  Béta 

Standard 

hiba 

Standardizált 

béta T Sig. 

Konstans 
0,057 0,035 

  
1,640 0,101 

Autonómia faktora 0,307 0,035 0,310 8,795 0,000 

Tanulás/ nyitottság 

faktora 
0,231 0,035 0,233 6,609 0,000 

Társadalmi háló faktora 0,105 0,035 0,104 2,951 0,003 

Hierarchia faktora 0,103 0,035 0,104 2,950 0,003 

Forrás: saját szerkesztés 

 

48. sz .táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai és az informális tanulás 
kapcsolata (összegzés) 

  

Négyzet- 

összeg Df F Sig. 

Regresszió 
283,50 4 104,423 0,000 

Reziduális 452,57 667     

Összesen 736,07 671     

Forrás: saját szerkesztés 

 
49. sz.táblázat: A szervezeti kultúra és vezetési stílus faktorai és az informális tanulás 
kapcsolata (részletek) 

  Béta 

Standard 

hiba 

Standardizált 

béta t Sig. 

Konstans 0,045 0,032   1,427 0,154 

Társadalmi háló faktora 0,466 0,032 0,440 14,489 0,000 

Tanulás/ nyitottság faktora 0,363 0,032 0,348 11,461 0,000 

Menedzsment centralizáltsága faktor 0,213 0,032 0,203 6,676 0,000 

Autonómia faktora 0,157 0,032 0,150 4,951 0,000 

Forrás: saját szerkesztés 
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54.. sz. táblázat: az igényelt kompetenciák összefüggése a vállalat méretével 

  

  

A vizsgált 

vállalatok száma Átlag 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 293 4,24 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,35 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,28 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,73 

Szakmai tudás 

Total 511 4,25 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 4,23 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,24 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,08 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,81 

Szakmai tapasztalat 

Total 510 4,20 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 3,38 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 3,60 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,32 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,22 

Dokumentált képzettség 

Total 509 3,42 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 4,13 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 126 4,28 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,11 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,80 

Alkalmazkodókészség 

Total 509 4,16 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 4,21 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,27 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,37 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,02 

Rugalmasság 

Total 510 4,24 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 4,08 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,13 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,12 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,22 

Lojalitás 

Total 509 4,10 

Terhelhetőség Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 4,19 
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Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,21 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,27 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,06 

Total 510 4,20 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 4,62 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 126 4,68 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,60 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,39 

Megbízhatóság 

Total 509 4,62 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 4,05 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 126 4,13 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,03 

Nagyvállalat (250- fő) 15 4,19 

Motiválhatóság 

Total 507 4,07 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 4,29 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,34 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,29 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,23 

Önállóság 

Total 509 4,30 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 3,96 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,14 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,90 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,15 

Kreativitás 

Total 509 4,00 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 4,38 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 126 4,35 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 4,50 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,65 

Problémamegoldó készség 

Total 508 4,40 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 3,90 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 4,16 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,91 

Nagyvállalat (250- fő) 16 4,09 

Csoportmunkára való alkalmasság 

Total 510 3,97 
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Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 3,64 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 3,70 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,60 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,16 

Meglevő szakmai kapcsolatok 

Total 509 3,63 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 292 3,12 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 3,33 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,47 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,59 

Nyelvismeret 

Total 510 3,24 

Mikrovállalkozás (-9 fő) 291 3,52 

Kisvállalkozás (10-49 fő) 127 3,63 

Középvállalkozás (50-249 fő) 75 3,69 

Nagyvállalat (250- fő) 16 3,77 

Informatikai ismeretek 

Total 509 3,58 

       Forrás: saját szerkesztés 

 

 

56.sz.táblázat: A tanulási típusok és vállalati méretkategória kapcsolata 

    

Sum of 

Squares 

df F Sig. 

Informális tanulás faktora Csoportok között 2,671 3 0,826 0,480 

  Csoportokon belül 571,082 530     

  Összesen 573,753 533     

Formális tanulás faktora Csoportok között 17,199 3 5,566 0,001 

  Csoportokon belül 545,896 530     

  Összesen 563,095 533     

Forrás: saját szerkesztés 
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57. sz.táblázat: A vállalati méretkategóriák tanulási szokásainak jellemzői 
 

    Szám Átlag Szórás 

Informális tanulás faktora Mikrovállalkozás         (-9 fő) 314 0,008 1,097 

  Kisvállalkozás        (10-49 fő) 133 -0,025 0,970 

  Középvállalkozás (50-249 fő) 72 -0,201 0,911 

  Nagyvállalat             (250- fő) 15 -0,115 0,893 

  Összesen 534 -0,032 1,037 

Formális tanulás faktora Mikrovállalkozás         (-9 fő) 314 -0,132 1,002 

  Kisvállalkozás       (10-49 fő) 133 0,223 1,054 

  Középvállalkozás (50-249 fő) 72 0,240 1,028 

  Nagyvállalat            (250- fő) 15 0,277 0,856 

  Összesen 534 0,018 1,028 

Forrás: saját szerkesztés  

 

59.sz.táblázat: A szervezeti kultúra- vezetési stílus faktorokon végzett Levenee- teszt 

eredménye 

  

Levenee 

Statisztika 

df1 df2 Szig. 

Konfliktus faktora 1,043 5 586 0,391 

Társadalmi háló faktora 1,796 5 586 0,112 

Autonómia faktora 1,776 5 586 0,116 

Nyitottság faktora 0,550 5 586 0,739 

Hierarchia faktora 1,679 5 586 0,138 

Forrás: saját szerkesztés 
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60.sz.táblázat: A szervezeti kultúra- vezetési stílus és a tőkeszerkezet alapján képzett 

csoportok kapcsolata (ANOVA) 

    

Sum of 

Squares 

df F Sig. 

Konfliktus faktora Csoportok között 15,359 5 3,107 0,009 

  Csoportokon belül 579,377 586     

  Összesen 594,736 591     

Társadalmi háló faktora Csoportok között 18,478 5 3,999 0,001 

  Csoportokon belül 541,590 586     

  Összesen 560,067 591     

Autonómia faktora Csoportok között 20,490 5 4,289 0,001 

  Csoportokon belül 559,861 586     

  Összesen 580,351 591     

  Összesen 588,125 591     

Nyitottság faktora Csoportok között 16,762 5 3,346 0,005 

  Csoportokon belül 587,166 586     

  Összesen 603,928 591     

Hierarchia faktora Csoportok között 11,427 5 2,506 0,029 

  Csoportokon belül 534,347 586     

  Összesen 545,775 591     

Forrás: saját szerkesztés 
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62. sz.táblázat: A vállalati tőketípus és tanulási típusok összefüggése (ANOVA) 

    
Sum of 

Squares 

df F Sig. 

Formális tanulás faktora Csoportok között 
43,779 5 9,293 0,000 

  Csoportokon belül 563,435 598     

  Összesen 607,214 603     

Informális tanulás faktora Csoportok között 29,138 5 6,175 0,000 

  Csoportokon belül 564,353 598     

  Összesen 593,492 603     

Forrás: saját szerkesztés 

65.sz. táblázat: A kompetencia változóinak normalitásvizsgálata 

  

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Szig. (2-
oldali) 

Szakmai tudás 
6,5762 0,000 

Szakmai tapasztalat 
6,7235 0,000 

Dokumentált képzettség 
5,7087 0,000 

Alkalmazkodó készség 
7,4588 0,000 

Rugalmasság 7,1056 0,000 

Lojalitás 6,9414 0,000 

Terhelhetőség 
6,9783 0,000 

Megbízhatóság 
9,9233 0,000 

Motiválhatóság 
7,2344 0,000 

Önállóság 
6,6140 0,000 

Kreativitás 
6,6023 0,000 

Problémamegoldó készség 
8,0342 0,000 

Alkalmasság 
csoportmunkára  

6,9445 0,000 

Meglevő szakmai 
kapcsolatok 

5,6792 0,000 

Nyelvismeret 
4,5340 0,000 

Informatikai ismeretek 5,5304 0,000 

Forrás: saját szerkesztés 
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66. sz. táblázat: A kompetencia változók és a tanulási stratégiák összefüggése 

  Khi-négyzet df Szig. 

Szakmai tudás 31,9898 2 0,000 
Szakmai tapasztalat 19,9021 2 0,000 
Dokumentált képzettség 27,3297 2 0,000 
Alkalmazkodókészség 17,2205 2 0,000 
Rugalmasság 12,1948 2 0,002 
Lojalitás 17,8948 2 0,000 
Terhelhetőség 5,9420 2 0,051 
Megbízhatóság 16,0883 2 0,000 
Motiválhatóság 25,6042 2 0,000 
Önállóság 16,8457 2 0,000 
Kreativitás 26,9372 2 0,000 
Problémamegoldó készség 21,0700 2 0,000 
Csoportmunkára való alkalmasság 32,3352 2 0,000 
Meglevő szakmai kapcsolatok 15,0412 2 0,001 
Nyelvismeret 24,5969 2 0,000 
Informatikai ismeretek 31,6510 2 0,000 
Forrás: saját szerkesztés 

 


