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BEVEZETŐ

A menedzsment tudomány nagyon szerteágazó. Számos részterülete van, és 

számos  kiemelkedő  alakja.  A  tudásmenedzsment  egy  viszonylag  új  tudomány, 

sokan tekintenek rá még bizonytalanul, mint a legújabb hóbortra, azt viszont be 

kell látnunk, hogy napjainkban az emberi erőforrás egyre inkább átértékelődik. A 

termelés automatizálásával sok olyan feladatot gépek látnak el, amelyeket azelőtt 

az emberek végeztek.  Hasonlóképen,  mint  anno az ipari  forradalom idején.  Az 

ipari  termelés során az inputokhoz egyre  kevesebb hozzáadott  értéket  tudnak a 

vállalatok  rendelni,  mely  a  technológiai  fejlődés  és  az  erős  verseny 

következménye.  A  fejlett  országokban  már  a  szolgáltató  szektor  mindenhol 

megelőzi  az  ipart.  A  szolgáltató  szektorban,  az  emberi  kompetencia  által 

hozzáadott  érték  jóval  magasabb,  mint  az  iparban.  A  GDP  értékében  egyre 

nagyobb  részarányában  van  jelen  olyan  speciális  vállalatok  termelése,  melyek 

kifejezetten  alkalmazottaik  tudására  építenek.  Ezeket  nevezhetjük 

tudásszervezeteknek, melyek döntő részt valamilyen kreatív tevékenységet végző 

vállalatok (tanácsadó-, elemző-, magas K+F tevékenységet folytató cégek, stb.). 

Számukra létfontosságú a tudás menedzselése az üzleti sikerhez, de nem csak a 

tudásszervezeteknél lehet fontos a tudás menedzsment. Például az eljárások és a 

módszerek  átadásának  tökéletesítésével  sok  időt,  és  pénzt  lehet  megtakarítani 

bármely vállalatnál.

Jelen pillanatban is sok felmérés kutatja a tudásmenedzsment programokat 

szerte a világban. Hazánkban már számos vállalat példáját lehetne hozni sikeres 

tudásmenedzsment projektekre (KPMG, MOL, stb.). A tendenciák azt mutatják, 

hogy szerte a világon feltörekvőben vannak ezek a programok, mivel egyre több 

vállalat látja a menedzselt tudásban a hosszútávon fenntartható versenyelőnyt. A 

tudásmenedzsmentnek új  tudomány létére,  máris  többféle  megközelítése  létezik 

(emberi tudásalkotás, folyamat, technológia, mérés és stratégia). 

A dolgozat során végzett kutatás azt próbálta megválaszolni, hogy létezik –

e  tudásmenedzsment  a  kis  és  középvállalkozásoknál,  melyek  azok  az  okok, 

amelyek a kialakulásához vezettek, vagy akadályozták azt, és mely hatások segítik 
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elő fejlődését, és melyek gátolhatják- merült fel a kérdés. Az empirikus mintát a 

Széchenyi István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszéke által szervezett 

kutatás biztosította  számomra.  A minta területi  vonatkozását  tekintve Szlovákia 

magyarlakta  területéről  származott.  A  kérdőíves  felmérés  segítségével  a 

tudásmenedzsment elméleti alapjait a gyakorlatban is vizsgálni tudtam. A dolgozat 

érdemi részét kitevő vizsgálat a kérdőíves lekérdezés kiértékelését jelenti, melyet 

az SPSS, illetve az Excel programmal hajtottam végre. 

Azt  tételeztem  fel,  hogy  létezik  tudásmenedzsment  a  kis  és 

középvállalkozásoknál,  de  nem  a  nagyvállalatoknál  működő  formában.  Sokan, 

akik  a  tudásmenedzsmentet  kutatják,  azt  állítják,  hogy  a  hatékony 

tudásmenedzsmenthez  elengedhetetlen  a  megfelelő  IT  háttér,  de  a  technológiai 

háttért  nem  szabad  túlbecsülni,  csupán  eszközként  kell  rá  tekintetni  a  cél 

eléréséhez.  Bizonyos  mértékig  szükség  van  a  megfelelő  informatikai  háttérre, 

melyet  kijelentés  mögött  a  szakmai  gyakorlatok alkalmával  tapasztaltak állnak. 

Ahogy  azt  a  vezető  tudásszervezetek  kezdik  felismerni,  hogy  a  fenntartható 

versenyelőny  forrása  lehet  a  jól  működő  tudás  menedzsment,  vajon  a  kis  és 

középvállalkozások  vezetői  elismerik,  felismerték–e,  és  hogyan  reagálnak  a 

modern verseny eme tényezőjére? Van-e értelme tudásmenedzsmentről  beszélni 

akkor,  amikor  sokan  a  megélhetésükért  küzdenek,  és  sokszor  a  vállalkozások 

családi  alapokon  működnek?

A  fő  feltevésem  az  volt,  hogy  létezik  tudásmenedzsment  a  kis  és 

középvállalkozásoknál.  Egy  nagytudású  alkalmazott  távozása  nagy  veszteség  a 

vállalkozás számára, illetve egy új alkalmazott betanítása, illetve míg ténylegesen 

beilleszkedik,  hosszú  folyamat  és  az  alternatív  költségei  is  magasak.  Mára 

felismerték  azt  a  kis-  és  középvállalkozások  is,  feltevésem szerint,  hogy  ezen 

problémának  a  megoldása  az  egyéni  tudás  szervezeti  tudássá  alakítása,  és  a 

szervezeti tudás minél jobban befogadhatóvá tétele. 

A  kérdésre  a  választ,  hogy  létezik  –e,  és  ha  igen,  milyen  formában  a 

tudásmenedzsment  a  kis-  és  középvállalkozásoknál,  a  dolgozat  három  részben 

igyekszik megadni a választ. Az első részben a tudással, a tudáskeletkezésével és 

átadásával kapcsolatos alapfogalmakat igyekeztem körbejárni. A második rész a 
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tudáspiacokról,  illetve  a  tudásszerepekről  szól,  ahol,  és  akik  által  a 

„tudástranzakciók”  végbemennek.  A  harmadik  rész  tartalmazza  a  dolgozat 

legfontosabb részét, a kérdőíves lekérdezés kiértékelését, a megadott válaszok, és a 

mögöttük rejlő összefüggések ismertetését. 

A  dolgozat  elkészítését  számos  személyes  tapasztalat  motiválta,  melyet 

egyetemi  hallgatóként  szereztem  a  szakmai  gyakorlatom,  illetve  egyéb 

szervezeteknél végzett munkám során.

ELSŐ RÉSZ: AZ ADATTÓL A TUDÁSIG, IMMATERIÁLIS JAVAK

A tudáskorszak korlátlan erőforrásainak hasznosítása

A csökkenő hozadék törvénye nem érvényesül a tudással kapcsolatban. Míg 

a  dologi,  fizikai  javakkal  kapcsolatban,  ha  megosztunk  egy  dologi  jószágot, 

nekünk kevesebb lesz belőle mint a tranzakciót követően, ezzel ellentétben a tudás 

megosztása nem eredményezi azt, hogy mi kevesebbet tudnánk mint előtte. Éppen 

ellenkezőleg, a tudás átadás során akár mi is szert tehetünk újabb ismeretekre, a 

régi tudásunkkal kapcsolatban. - Az viszont igaz, hogy amennyiben megosztjuk 

másokkal a tudásunkat, a mi személyes előnyünk csökkenni fog, mivel már más is 

tudja  azt,  amit  előtte  csak  mi  tudtunk -  A tudás  univerzuma tényleg  végtelen. 

Minden egyes átadott ismeret csak tágítja. 

Kommunikáció és személyes vonzódás

Az emberi kompetencia átadása során, nagyon sok múlik a kommunikáció 

hatékonyságán,  ez  nagyban  befolyásolja  a  munka  eredményét.  A  tudás  átadás 

során, főként a kis és középvállalatok esetében, közvetlen kommunikáció  útján 

áramlik a tudás.
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Különbségek  (információ  és  tudás,  ipari  vállalat  irányítása,  tudás  vállalat 

irányítása közt)

Sokan akkor  követik  el  a  legnagyobb hibát,  amikor  az  információt  és  a 

tudást azonos fogalomkén kezelik. A köznyelvben ez még nem is lenne akkora 

hiba, viszont az üzleti, vállalati életben ez már nem számít csekélységnek. A világ 

folyamatosan  változik.  Sokan  azt  állítják,  hogy  a  fejlett  országokban új  típusú 

társadalom  fejlődik,  ahol  a  legtöbb  munka  „tudásmunka”.  A  vezetőknek  új 

kihívásokkal  kell  szembenézniük.  A  hagyományos  felfogás  szerint  a  vezetők 

döntéseikkel  irányítják  a  vállalkozásokat.  Szinte  minden  esetben  jobban 

informáltak, mint a személyzet, mely tulajdonságuk igazolja, hogy ők azok, akik a 

leginkább  alkalmasak  arra,  hogy  döntéseket  hozzanak.  A  vizsgál  vállalatok 

esetében  ez  a  szemléletmód  nagyon  erős.  De  a  jó  vezető  együttműködik  a 

beosztottakkal,  megpróbál  egy  összekötő  szerepen  keresztül  szisztematikusan 

gondolkodva  a  belső  folyamatok  szervezője  lenni.  El  kell  jutni  „az  ipari 

paradigmától a tudás paradigmájáig”. Az új szemléletmód napjainkban veszi át az 

ipari  szemléletmód  helyét.  A  szolgáltatások  részaránya  a  GDP-ben  és  a 

foglalkoztatásban is meghaladja a kétharmados szintet. Mely köszönhető nagyrészt 

az  ipar  gépesítésének.  Az  új  személetmód  nagyon  prioritást  rendel  az  emberi 

kompetencia mellé, mint a dologi javak mellé.

A tudás és a kompetencia

Ahhoz,  hogy  eljussunk  a  kompetencia  fogalmához,  és  azt  mérhetővé 

tehessük meg kell válaszolnunk azt a kérdést, mi is valójában a tudás. Erre sokan 

próbáltak már választ adni, definiálni a tudást, filozófusoktól a közgazdászokig.

Az adat

Az adat, ahogyan az értelmező szótár definiálja "valakinek vagy valaminek 

a  megismeréséhez,  jellemzéséhez  hozzásegítő  tény,  részlet"  Nem bír  az  egyén 

számára jelentéstartalommal. A számítógép nyomtatott áramkörein is adat áramlik 
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elektronikus  jelek formájában.  Egy  képzeletbeli  hierarchikus  rendszer  részei  az 

adat,  az információ és a tudás,  melyben minden egyes alárendelt rész jelenléte, 

feltétele a fölötte lévőnek.

Az információ

Az  információ  értelmezett  adat.  „Akkor  lesz  az  adatból  információ,  ha 

valamilyen  jelentés  kap,  és  alapján  valamiféle  ítélet  alkotható,  ez  pedig 

meghatározott  célú  cselekvést  indíthat  el  -  írja  Bőgel  György,  aki  arra  is 

figyelmeztet,  hogy  az  információ  áramlását  sokkal  nehezebb  nyomon  követni, 

mint az adatokét, majd hozzáteszi: adatgyűjtési és -kezelési rendszerekre milliókat 

lehet költeni anélkül, hogy javulna az emberek informáltsága.” (Sándori [2001])

A tudás

„A tudást sokszor úgy határozzák meg, hogy felsorolják, mi mindent foglal 

magában  a  megfelelő  tájékozottságon  felül:  tapasztalatot,  szakértelmet,  az 

áttekintés  és  az  elemzés  képességét,  intelligenciát,  értékrendet,  döntési  és 

cselekvési  mintákat,  intuíciót,  reflexeket stb.  (Bőgel [2000]).  Az információnak 

rengeteg definíciója van, a tudásnak végtelenül sok. Az információ kézzelfogható, 

csupán a terjedését  nehéz regisztrálni;  a  tudás a fejekben lakik,  és  nemcsak az 

átadását nehéz tetten érni, hanem általában keserves dolog egyáltalán átadhatóvá 

formálni.” (Sándori [2001])

A tudás hallgatólagos

A gyakorlati tudás igen lényeges dolog, még akkor is, ha a való világban az 

ember nem lehet teljesen biztos semmiben sem. 

Polányi  Mihály  az  1940es  évek  végén,  az  ötvenes  évek  elején  dolgozta  ki  az 

elméletét a hallgatólagos tudásról. A tudásfogalma három főtézisen alapul:
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• A  valódi  felfedezés  nem  magyarázható  meg  szavakkal  jól 

megfogalmazott szabályok, vagy algoritmusok készletével

• A tudás egyszerre nyilvános és nagymértékben személyes (vagyis, 

mivel emberek által jött létre, ezért érzelmeket és indulatokat tartalmaz)

• Az  explicit  tudás  felszíne  alatt  létező  tudás  alapvetőbb,  minden 

ismeret vagy hallgatólagos, vagy pedig a hallgatólagos tudásban gyökerező, 

vagyis a gyakorlatból eredő.

Minden új ismeret hasonul a már meglévő ismeretekhez. Az egyén határozza meg 

hogyan  alkatija  a  megszerzett  ismereteket,  vagy  dolgozza  át  őket  a  saját 

felfogásának,  meglévő  ismereteinek  és  gondolkodásának  megfelelően.  Ebből 

adódik  hogy  az  ismeretek,  tapasztalatok  kölcsönhatásban  vannak  egymással. 

Minden  ismeretünknek  van  rejtett  dimenziója.  Ezt  tovább  gondolva:  minden 

tevékenységet a tudás két dimenziójának felhasználásával hajtunk végre. Az egyik 

a fokális (összpontosított) tudás, tudomásunk van a fókuszba állított tárgyról, vagy 

tevékenységről, a másik a hallgatólagos (tacit) tudás, amely a szerszám a fókuszba 

állított tevékenység elvégzéséhez. Ez a két tudás dimenzió nem egy hierarchikus 

rendszer részei, hanem kiegészítik egymást a cselekvés végzése során. 

A tudás tett orientált

A tudás dinamikus jellegét jól kifejezik az olyan igék, mint a tanul, felejt, 

emlékszikés  megért.  Polányi  a  megismerés  folyamata  (process  of  knowing) 

kifejezést használja annak leírására, hogy miként sajátítunk el és hozunk létre új 

tudást  azáltal,  hogy  érzéki  benyomásainkat  a  már  meglévő  képességekre  és 

tényekre vonatkoztatjuk. A (hallgatólagos, vagy tacit) tudás nem ruházható át egy 

az egyben, azt mindenkinek magának kell felépíteni cselekedetei által. 
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A tudást szabályok segítik

Tudatos  és  tudatalatti  ismeretfeldolgozásnak  szabályai  vannak.  Ezek  a 

szabályok az évek alatt  felhalmozott „mintákból” fakadnak. Ezek segítségünkre 

vannak abban, hogy sokszor gondolkodás nélkül is helyesen cselekedjünk, ezáltal 

sok időt és energiát spórolnak meg. Azt is mondhatnánk, hogy ezek a szabályok a 

cselekvéseink szabványai. Ezen szabályok a cselekvéseink által jönnek létre, azok 

értékeléseként. Értem ezalatt azt, hogy egy cselekvés mikéntjének hatékonyságát 

és  eredményességét  csak  a  cselekvés  befejezése  után  tudunk  megítélni.  Erre 

irányuló  sorozatos  kísérleteink  vezetnek  el  odáig,  hogy  valami  egyre 

hatékonyabban,  egyre  jobban  csinálunk.  Jóllehet  ezek  a  szabályok  nagyon 

hasznosak,  de  korlátozó  jellegűek  is.  Sokszor  egy  új  szituációban  nem  a 

legmegfelelőbb módot választjuk a reagálásra, cselekvésre, csupán azért, mert nem 

vesszük észre azt, hogy milyen más módjai is lehetnek a reakciónak, cselekvésnek. 

Ezek  az  automatizmusok  gátolják  a  kreatív  gondolkodást  és  egy  bizonyos 

szűrőként viselkednek. 

A tudás folyamatosan változik

A hallgatólagos tudás a nyelven keresztül, szavakba öntve explicitté válik. 

Mivel a mindig többet tudunk, mint amit képesek vagyunk szavakba önteni mindig 

lesz  olyan  tudás,  amit  nem  tudunk  szavakkal  megfogalmazni,  másnak 

elmagyarázni, továbbá vannak olyan eszmei fogalmak amik, nem magyarázhatóak 

el, csak megmutatással.

A tudástól a kompetenciáig

Az  egyén  kompetenciáját  öt  egymástól  kölcsönösen  összetevőre  lehet 

bontani:
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• Explicit tudás. Az explicit tudás a tények ismeretét foglalja magába. 

Főként  információkon  keresztül  sajátítjuk  el,  gyakran  formális  oktatás 

keretében.

• Jártasság  (skill).  A  „hogyan”  ismeretének  művészete,  amely 

gyakorlati jártasságot jelent, fizikait és mentálisat, főként tréningek során és 

a  gyakorlatban  sajátítható  el.  Eljárási  szabályok  ismeretét  és 

kommunikációs képességeket tartalmaz.

• Tapasztalat.  A  tapasztalat  főleg  a  múlt  hibáin  és  sikerein  való 

töprengés során szerezhető be.

• Értékítéletek.  Az  értékítéletek  észleletek  arról,  amit  az  egyén 

helyesnek  hisz.  Tudatos  és  tudat  alatti  szűrőként  működnek  az  egyén 

megismerési folyamatában.

• Társadalmi  közeg.  A  társadalmi  közeg  az  egyének  közötti 

kapcsolatokból  épül  fel,  a  hagyományokon  keresztül  közvetített 

környezetben és kultúrában.

A kompetencia igen nagymértékben függ a környezettől. Ha például valaki 

új  környezetbe kerül,  tegyük fel új  munkahelyre egy másik városban, akkor az 

illető kompetenciát veszít, ugyanis elvesznek, vagy kevésbé használhatóvá válnak 

azok  a  személyes  kapcsolatai  amiket  az  előző  munka  helyén  birtokolt.  Az 

értelmiség a kapcsolatait egy független hálón keresztül építi fel, mely kívül esik 

mindenféle  szervezeten.  Ez  az  egyik  legfontosabb  erő,  amivel  a  vezetőknek 

foglalkozniuk kell manapság.

A kompetenciától a szakértelemig

Minél képzettebbek vagyunk, annál inkább tudjuk módosítani,  az eljárási 

szabályokat.  A  képzettség  még  magasabb  szintre  emelésével  új  szabályokat  is 

kialakíthatunk. Ez a képesség különbözteti meg az igazi szakembert, ez teszi őt a 

szakmája  szakterülete  legjobb  ismerőjévé.  Azonban  különbséget  kell  tenni 

egyénekhez kötött szabályok és mások által közösen kialakított szabályok között. 
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Akkor válik az egyén kompetensé, mikor megtanulja a szabályok egész rendszerét. 

A  szakértelem  hatalom,  hiszen  akit  szakértőként  ismernek,  az  befolyásolhatja 

mások gondolkodását. 

A tudásátvitel

Tudásátvitel hagyományon keresztül

Sok olyan kísérlet létezik, mely a kompetencia-átvitel különböző módjainak 

hatékonyságát  méri.  Ezek  kimutatták,  hogy  az  előadás  a  legkevésbé  hatékony 

módszer,  valamivel  eredményesebb  a  hallás  és  látás  kombinációja,  de  a 

leghatékonyabb  a  cselekvés  általi  tanulás.  Az  előadás  és  az  audio-vizuális 

bemutatók az információn keresztüli tanulás példái, míg a cselekvés általi tanulás a 

hagyományokon  keresztül  történő  tudásátvitel  példája.  Ennek  oka,  hogy  az 

emberek sokkal jobban tudnak valamit megtanulni, ha maguk is aktív részesei az 

elsajátítási  folyamatnak.  Ez  a  mester-inas  kapcsolat,  amikor  az  inas  a  mestere 

képét formálja magában újra, mozdulatai másolásával. 

A tudásátadás két fő útja

1. táblázat
Információ Hagyomány

Szóbeli információt ad át Szóbeli és nem szóbeli képességeket 

ad át
Független az egyéntől Az egyéntől függő és független
Statikus Dinamikus
Gyors Lassú
Kodifikált Nem kodifikált
Könnyű a tömeges terjesztés Nehéz a tömeges terjesztés

Forrás: Sveiby K. E. [2001] 

A hagyomány általi tudásátadás, viszont nagyon időigényes folyamat.
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Tudásteremtés

A tudás kodifikálása a különböző tudásszintek kódokba történő adaptációját 

jelenti. Meg kell határozni, hogy a kodifikáció milyen célokat szolgál. Ez a vezetés 

feladata,  a  célok  elérésére  alkalmas  különböző  formában  létező  tudás 

azonosításával együtt. Meg kel továbbá határozni az eszközt, a közvetítéshez és a 

rögzítéshez.  Fontos  hogy  a  tudás  ne  veszítsen  a  folyamat  során  a  lényegi 

mivoltából. A hallgatólagos tudás kodifikációja nehezebb a kifejezhető (explicit) 

tudásénál.  Fontos  a tudás  feltérképezése,  mely  rámutat  az  ismeretekre,  de  nem 

tartalmazza azokat, ezzel segít eligazodni annak, aki az új ismeretekre vágyik. A 

tudás  modellezése  nehéz  feladat.  Ezen  a  területen  van  még  mit  fejleszteni  és 

megismerni.  A  kodifikált  tudás,  még  így  sem  lesz  egyenrangú  egy  szakértő 

tudásával,  ebben  szerepet  játszik  az  emberi  gondolkodás  túlzott  komplexitása, 

illetve  a  számítógép  adta  lehetőségek  korlátozott  mivolta,  még  is  hasznos  és 

szükséges a tudást kodifikálni, mert ez által sok fontos lépés megkönnyíthető és 

lerövidíthető  az  alkalmazottak  és  a  vezetés  számára.  Az  alkalmazottak 

kompetenciája magukhoz a dolgozókhoz tartozik, tőlük nem lehet elvenni, viszont 

a  tudás  kodifikálása  révén  mások  számára  is  elérhetőkké  válnak  az  egyéni 

kompetenciák bizonyos elemei, melyek a kodifikációra alkalmasak.

Számos  módja  van  annak,  hogy  a  tudást  megosszuk.  Szocializációval, 

illetve  internalizációval.  A  szocializáció  során  a  hallgatólagos  tudásból 

hallgatólagos tudás keletkezik. Történhet beszélgetések, tudományos vásárok által. 

A nyílt irodai terek is ezt a folyamatot segítik elő, hogy az egyének közt a tudás és 

az információ gyorsan és közvetlenül áramoljon. Ha a vezetőség nem fordít kellő 

figyelmet  arra,  hogy  a  munkatársak  egymással  konzultáljanak  a 

munkaszünetekben,  akkor  nagyban  árt  a  tudás  áramlásának.  A  szocializáció 

történhet  még  „kézen  fogással”  mely  során  egy  idősebb  szakember  segít  a 

fiatalabbnak, hogy munkája során ellesse a szakmai fogásokat, vagy csoportokon 

keresztül,  ahol  a  fiatal  munkatársat  is  bevonják  a  projekt  teambe,  hogy  a 

munkafolyamatok aktív részese legyen, és ez által cselekvésein keresztül tanuljon.
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Tudáskonverzió

Nonaka  és  Takeuchi   fogadtatták  el  azt  az  elméletet,  hogy  a  tudás  két 

fajtájának,  az  explicit  és  a  hallgatólagos  tudásnak  a  kölcsönhatásával  tudás 

teremthető.  Bírálják  azokat  a  nyugati  szerzőket,  akik  a  testet  és  az  elmét 

különállónak tekintik,  illetve a felhalmozó, felvásárló gondolatmenet követve, a 

meglévő  tudás  hasznosítása  mellett,  nem  törődnek  az  új  tudás  teremtésével. 

Művükben vitáznak azzal a nézettel, hogy a vállalkozások önmaguk is képesek az 

úgynevezett  egykörös  tanulásra,  de  a  kétkörös  tanuláshoz  már  külső  segítség 

igénybevétele szükséges. A szerzők gondolatmenetének központi fogalma, hogy a 

hallgatólagos  tudás a test  tudása mely analóg,  gyakorlati  és  szubjektív,  míg az 

explicit  tudás  az  elme  tudása,  mely  objektív  elméleti  és  digitális.  (Nonaka  - 

Takeuchi [1995]) A kétfajta tudás kölcsönhatását tudáskonverziónak nevezzük.

A tudáskonverzió négy módja

2. táblázat
Mivé?

Mi

ből

?

Hallgatólagos 

tudás
Explicit tudás

Hallgatólag

os tudás
Szocializáció Externalizáció

Explicit  

tudás
Internalizáció Kombináció

Forrás: Sveiby K. E. [2001]

• Szocializáció: a tapasztalat megosztásának folyamata, s ezáltal 

hallgatólagos  tudás  –közös  mentális  modellek  és  képességek- 

létrehozása.

• Externalizáció:  hallgatólagos  tudás  megfogalmazása  explicit 

fogalmakban. A hallgatólagos tudás beszélt nyelven némileg torzult 

formában kerül kifejezésre.
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• Kombináció:  az  explicit  fogalmak  tudásrendszerben  való 

osztályozásának  folyamata,  vagyis  az  explicit  tudás  különböző 

részeinek  egyesítése  új,  explicit  ismeretekben  elemzéssel, 

kategorizálással, illetve az információk újrakonfigurálásával.  

• Internalizáció:  az  explicit  tudásnak  a  hallgatólagos  tudásba 

való  beolvasztását  jelenti.  Ez  az  eljárás  szorosan  összefügg  a 

cselekvés általi tanulással.

Az immateriális vagyon:

Számos példa akad, arra mikor egy vállalat gazdát cserél, a kifizetett vételár 

magasabb, mint a cég könyv szerinti értéke. De vajon mi húzódik meg emögött 

valójában? A vállalat tudástőkéjének jövedelem termelő képessége az, ami a céget 

tartósan jövedelmezőbbé tudja tenni a konkurenciájánál. A vállalatok tudástőkéje 

különbözteti  meg  az  azonos  méretű  azonos  iparágban  működő  cégeket  akkor, 

amikor az egyik vállalat majdnem azonos dologi javakkal rendelkezik, és majdnem 

azonos piaci  körülmények között  jövedelmezőbb,  mint a  másik,  vagy amikor a 

vállalat gazdát cserél, ekkor ez megnyilvánul az úgynevezett goodwillben, ami a 

cég tényleges könyv szerinti értékénél fizetett magasabb ár. Létezik valami, ami a 

várható bankkamatnál magasabb hozamot eredményez majd a vállalkozásban. Ez a 

vagyon láthatatlan, nem számolnak el vele, nem pénz, ez a vagyon eszmei. Nem 

látható vagyon, mégsem szükségképpen valami rejtélyes, misztikus dolog, hiszen a 

vállalat személyi állományából származik.

Az immateriális javak három csoportja:

Az alkalmazottak kompetenciája:

Az alkalmazottak kompetenciája azt a képességet foglalja magában, amikor 

az emberek sokféle szituációban együttműködve erőfeszítéseikkel dologi, illetve 

eszmei vagyont hoznak létre. Mivel az egyén nem elválasztható a 
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kompetenciájától,  mert  azt  csak  ő  birtokolhatja,  azért  azt  meg  kell  jegyezni 

mégiscsak  önkéntes  tagjai  a  szervezetnek,  ahol  ha  méltányosan  bánnak  az 

alkalmazottakkal lojálissá válnak a céggel szemben, ezáltal ennek a vagyonteremtő 

képességnek valahol meg kell jelennie az immateriális javak mérlegében. 

A belső szerkezet:

A  belső  szerkezet  szabadalmakat,  elméleteket,  modelleket, 

számítástechnikai  és  adminisztratív  rendszereket  tartalmaz.  Ezeket  a  dolgozók 

maguk  hozzák  létre  és  rendszerint  a  szervezetek  birtokolják.  Néha  vásárlással 

szerzik be máshonnan. Ezenkívül a vállalati kultúra is része a belső szerkezetnek. 

A külső szerkezet:

A  külső  szerkezet  az  ügyfelekkel  és  a  beszállítókkal  kialakított 

kapcsolatokat tartalmazza. Magában foglalja még a márkaneveket, a védjegyeket, 

valamint  a  vállalat  hírnevét  és  arculatát.  Az  ehhez  kapcsolódó  beruházások 

bizonytalanok,  sikerességük nagy részben attól  függ,  hogyan oldják meg jól  az 

ügyfelek problémáit.

MÁSODIK RÉSZ: A TUDÁSPIACOK, TUDÁSTEREMTÉS, 
TUDÁSSZEREPEK

A tudás piacok

Minden piacnak megvannak a közös jellemzői, amiért piacnak tekinthetjük 

őket, nincs ez másként a tudás piacokon sem. Itt is találunk vevőket és eladókat, 

jellemző  a  tranzakciókra  az  ár  illetve  a  közvetítő  közeg,  amelyen  keresztül  a 

tranzakciók  végbemennek.  Azonban  a  tudáspiacokon  nem  a  tulajdonjogok 

vándorolnak a kereslettel és a kínálattal rendelkezők között, mint egy klasszikus 
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piacon,  hanem az eladók megosztják az árut,  a tudást,  a vevőkkel.  Az általunk 

vizsgált cégeknél még nem jelennek meg ennek a piacnak, az elkülönült, markáns 

jelei.  Azt  is  mondhatnánk,  hogy  nem  ismerik  fel,  hogy  az,  amit  végeznek, 

valójában  a  tudásmenedzsment  egy  része,  és  kvázi  tudáspiacról  beszélhetünk. 

Ennek  ellenére  kitérek  ennek  a  „speciális”  piacnak  a  jellemzésére,  mert  a 

megfelelő működéséhez, nem kell nevesíteni, vagy külön kiemelni, pontosan azért, 

mert sokszor alapvető mindennapi tevékenységekbe épül bele a tudáspiacon való 

jelenlét,  valamelyik szerepkörben, és azt majd látni fogjuk a cégek többségénél 

nagyon jók a feltételek a tudáspiac működéséhez.

A tudáspiacokon,  az  eladókon  és  a  vevőkön  kívül  még  ügynökökkel  is 

találkozhatunk,  akik  tudják,  kinél  jelentkezik  a  kínálat  és  kinél  a  megfelelő 

kereslet.  A  piacok  közös  jellemzője  az  ár,  itt  sincs  ez  másként,  viszont  nem 

feltétlenül pénzről kel beszélnünk. A reciprocitás megjelenik, mint a fizetés egyik 

módja. Ebben az esetben az eladó a vevőtől egy későbbi szívességért cserébe kapja 

meg annak tudását. Ez a fizetési mód nagyon elterjedt a mindennapi életünkben. 

Mit kaphat még az eladó a fizetségképp? Hírnevet például. Gondoljunk csak bele 

egy  szakértő  típusú  ember  számára  mennyire  fontos,  hogy  nagy  tudás 

birtokosaként kezeljék. Akiről elterjed, hogy nagy tudás birtokában van, vonzani 

fogja  a  vevőket.  Meg  kell  említeni  az  altruizmust  is,  mint  eladói  motivációt. 

Vannak emberek, akik önzetlenségből, csupán jó szándékból osztják meg a tudást 

embertársaikkal.  Természetesen  ez  a  motiváció  nem  fizetés  nélküli,  hiszen  az 

emberek  racionálisan  cselekednek  (rövidtávon  mindenképpen),  még  ha 

hosszútávon nem is  tűnik  racionálisnak  az  adott  pillanatban  hozott  döntés.  Az 

altruizmus mindig aszimmetriát feltételez. Sokan ezt a fogalmat mások önzetlen 

szeretete  ként  definiálják.  Viszont  nem  értek  egyet  azzal,  hogy  ez  „nyereség” 

nélküli  motiváció,  a  fent  említett  racionális  cselekvések  miatt.  Az  eladónál 

ilyenkor a belső elégedettség az, amivel a vevő „fizet”, és sokszor ez az, ami az 

eladó számára a legfontosabb saját megítélése szempontjából, mint kívülről, mint 

belülről.  Gondoljunk  csak  a  „jótékony”  milliárdosokra.  A  tudás  piacokat 

jelentősen  befolyásolja  a  bizalom  kérdése.  Akitől  tudást  vásárolok,  abban 

feltétlenül meg kell bízni, különben nem fogunk kellő értéket tulajdonítani a kapott 
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tudásnak. A bizalom kérdése nagyobb jelentőséget kap egy kis létszámú cégnél. A 

mindenki  mindenkit  ismer  jelenség  velejárója  a  mindennapoknak,  sokszor  a 

dolgozók szinte  mindegyike közvetlen kapcsolatban  áll  egymással.  Igen erős  a 

bizalom a munkavállalók között. 

A tudáspiacoknak vannak formális és informális jelzései. Formális például 

egy szervezeten belül a rang. Azt feltételezzük egy hagyományos szervezetben, 

hogy  az  tudja  a  legtöbbet,  akinek  a  legmagasabb  az  adott  területen  a  rangja. 

Informális jelzéseknek tekintjük, mikor az informális hálózatokon terjed, hogy ki 

mit tud. 

Természetesen  a  tudáspiacoknak  vannak  hiányosságai  is,  ami  három 

alaptényezőből fakad, ezek:

• Hiányos  információk  (nem  mindig  találja  meg  a  megfelelő  vevő  a 

megfelelő eladót, nincsenek explicit információk az árrendszerről)

• Tudásaszimmetria  (néhány  részleg  vállalaton  belül  bőséges  tudással 

rendelkezik, egy másik részleg viszont nem rendelkezik megfelelő tudással, 

információval, pedig számukra is nagyon fontos lenne)

• A tudás helyhez kötöttsége (a tudás mindig egy adott helyen található, a 

nagy távolságok gátolhatják a megfelelő áramlását)

Károsak a  szervezet  számára,  hogyha az  egyének tudásmonopólium kiépítésére 

törekednek, ezzel gátolva a szabad tudásáramlást, ezért fontos, hogy őket tudásuk 

megosztására ösztönözzük, viszont a pozícióféltésből fakadóan sokan nem akarják 

tudásukat  másokkal  megosztani.  Kimondhatjuk,  hogy  a  tudáspiac  megfelelő 

működéséhez  a  szervezeten  belül,  elengedhetetlen  a  felső  vezetés  odaadó 

támogatása.  Az ösztönzési  rendszert,  ami hatékonyabbé teheti  a  tudásátadást,  a 

vezetőségnek  kell  kialakítani.  A  tudásáramlást  megfelelő  információs 

technológiával  és  infrastruktúrával  kell  alátámasztani,  a  piacok  megfelelő 

működéséhez.
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Tudásszerepek 

A  sikeres  tudásmenedzsment  szempontjából  alapvetően  fontos  az  a 

szemléletmód,  miszerint  a  tudásmenedzsment  mindenki  feladata.  Minden 

alkalmazottnak elő kell segíteni a tudás áramlását a szervezeten belül. Abban az 

esetben azonban, ha a vállalat komolyan veszi a tudásmenedzsmentet, előbb utóbb 

valakinek el kell látni a vezetői teendőket. Feladatai, tevékenysége vállalatonként 

sajátosságokat mutat, de a kulcs feladatai mindenütt azonosak:

• Hirdeti és népszerűsíti a tudást és a tanulást.

• Tervezi, menedzseli és felügyeli a tudásinfrastruktúrát.

• Kapcsolatot tart a külső információ- és tudásforrásokkal.

• Megszerzi a tudásteremtéshez legfontosabb bemenő tényezőket.

• Tervezi és irányítja a vállalati tudás kodifikációját.

• Felméri a tudás értékét.

• Irányítja  a  vállalat  tudásmenedzsereit,  megteremti  a  működésükhöz 

szükséges körülményeket.

• Vezeti a tudással kapcsolatos stratégia kidolgozását.

HARMADIK RÉSZ: KUTATÁS KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
KÖRÉBEN, SZLOVÁKIA MAGYAROKLAKTA TERÜLETÉN

A harmadik részben bemutatóm, hogy létezik tudásmenedzsment a vizsgált 

kis-  és  középvállalkozások  körében,  és  hogy  az  eltér  bizonyos  mértékben  a 

nagyvállalatoknál megismerttől. Miben is tér el? Elsősorban a méretében. Bár a 

funkciója alapvetően azonos a módszerek mégis mások. Először a vállalati kultúra 

típusára  vonatkozó feltevésemet  igyekeztem igazolni,  hogy sok  a  hasonlóság  a 

cégek között ezen a téren, ami arra enged következtetni, hogy nem az iparág, vagy 

tevékenységi  kör,  a  szervezet  kora  az,  ami  leginkább  befolyásolja  a  kialakult 

kultúrát, hanem a cégméret. Ebből adódik, hogy a kis- és középvállalkozásoknál 

nincsenek hatalmas,  bonyolult  belső  hálózatok,  és  videokonferencia  központok, 
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ami a saját tapasztalataimmal teljesen összhangban van, mert erre nincs szükségük. 

Azt  gondolom,  hogy  azok  a  cégek  hatékonyabbak,  fejlődnek  jobban,  ahol  a 

hatékony tudásmenedzsmentet elősegítő tényezők jelen vannak, és intenzívebbek. 

Megfelelő a vezetői hozzáállás, kölcsönös bizalom alakult ki a dolgozók között, a 

tudás  szabadon  áramlik  a  szervezeten  belül,  és  ami  mindezt  lehetővé  teszi, 

megfelelő a dolgozók hozzáállása. 

Pár szó a gazdasági környezetről

Szlovákia a versenyképesség szempontjából vonzóbb a világ országai 

közül, mint hazánk. Jelenleg a 46. helyen áll egy 132 országot tartalmazó 

rangsorban, míg Magyarország 2008-ban a 62. helyet foglalja el. A beruházásokat 

a 2004-ben bevezetett lineáris adórendszer, az egységes, a személyi jövedelemre, a 

társasági nyereségre és az áfára egyforma, 19 százalékos adókulcs ösztönzi. A 

tőkeberuházások 2006-ban 8,2 százalékkal gyarapodtak a 2005-ös, 18,6 százalékos 

többlet után. A lakossági fogyasztás 2004-ben 6,3 százalékkal növekedett, 2005-

ben még 7,2 százalékkal nőtt.(Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala) Az 

alkalmazottak után fizetendő járulékos terhek is kedvezőbbek, mint hazánkban. 

100 euró bruttó bérre átlagosan 22 euró bérteher jut, a magyar 42-vel szemben. Ez 

az Európai Unióban átlag (36 euró) alatti értéknek mondható.  (Forrás: Német 

Statisztikai Hivatal, 2007-re vonatkozó adatok). A Szlovákiában viszonylag 

egyszerű vállalkozást alapítani, a költség és az adó vonzata is kedvezőbb, mint 

hazánkban, mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy számos gyakorlatilag itthon 

működő cég jelenti be magát szlovák székhellyel. „2005-ben a magyar kis- és 

közepes vállalkozások szlovákiai cégalapítási tevékenysége még erőteljesebbé 

vált, és egyre inkább a középes méretű vállalkozások formájában. Míg korábban a 

KKV-k elsősorban a szolgáltatóiparban jelentek meg, az utóbbi időben a hosszabb 

távú együttműködésre lehetőséget nyújtó területek, így például a feldolgozóipar, a 

turizmus, a környezetvédelem, illetve a beszállítói ágazat kerültek 

előtérbe.”(Forrás:http://www.nfgm.gov.hu/data/cms920827/Szlovakia.pdf 
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letöltve:2008. szeptember 6.)  Összességében el lehet mondani, hogy 

kedvezőek a körülmények Szlovákiában vállalkozás alapítására.

A cégek jellemzése:

A lekérdezést Szlovákia magyarok lakat területén hajtották végre egyetemi 

hallgatók kis-, és középvállalkozások körében. Az eredeti mintából a Széchenyi 

István Egyetem Marketing és Menedzsment Tanszéke bocsátott rendelkezésemre 

kérdőíveket, melyek közül 150 darab került kiértékelésre.

A  kérdőívek  a  kitöltő  titulusa  szerint  a  következő  megoszlásban  lettek 

kitöltve: 

Tulajdonos, fel ső vezető
Középvezető
Alkalmazott

A kitöltő személye

67,37 %

25,26 %

7,37%

1. ábra: A vállalatok megoszlása a kitöltő személye szerint
Forrás: saját forrás

A  többség  tulajdonos,  és/vagy  felső  vezető  volt,  akiknek  az  egész  cégre  jó 

rálátásuk  van,  majd  középvezetők,  akik  bizonyos  területért  vagy  területekért 
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felelnek.  Nekik az általuk vezetett  területre van jó rálátásuk. A kitöltők csupán 

7,37%-a volt alkalmazott, akiknek kicsi a rálátásuk  a cégre. 

Az alkalmazottak száma szerint a következő a megoszlás:

Vállalkozások megoszlása foglalkoztatottak száma szerint   

3. táblázat
Vállalkozások megoszlása 

foglalkoztatottak száma 
szerint (2007)

Jelleg db
Mikro-vállalatok (<10 fő) 52
Kisvállalkozások (<50 fő) 34
Középvállalkozások (<250 
fő) 20

250 főnél nagyobb 
vállalatok 3

Nem válaszolt 41
Összesen 150

Forrás: saját forrás

A cégek többsége mikro-vállalkozás jellegű, az alkalmazottak számát tekintve, 

arányuk kisebb, mint a kelet-európai átlag, ami az 1989 után alapított cégek 

esetében 54%, majd a kisvállalkozások következnek, akiket a középvállalkozások 

követnek. Látszik, hogy a kis illetve középvállalkozások felülreprezentáltak a 

mikrovállalkozásokkal szemben, de ha a minta ilyen téren reprezentatív lett volna, 

akkor nagyon keveset tudtunk volna meg a kis és középvállalkozásokról,  a 

mikrovállalkozások túlnyomó többsége miatt. Átlagos létszám: 30 fő.

2. ábra: Vállalkozások megoszlása foglalkoztatottak száma szerint
Forrás: Saját forrás
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Az alapítás évét illetően a következő a cégek megoszlása:

Vállalkozások megoszlása alapítás éve szerint

4. táblázat
Vállalkozások megoszlása 

alapítás éve szerint
alapítás éve db
1990 előtt alapított 5
1990-1995 között alapított 44
1996-2000 között alapított 27
2001-2005 között alapított 24
2005 után alapított 15
nem válaszolt 35
Összesen 150

Forrás: saját forrás

A vizsgált vállalatok közül a legtöbbet 1990 és 1995 között alapították, több mint 

felét (55,3%) pedig 1998 előtt.

3. ábra: Vállalkozások megoszlása alapítás éve szerint
Forrás: saját forrás

A  lekérdezett  cégeknél  nem  jellemző  a  gyakori  cserélődés.  A 

megkérdezettek  csupán  33%-a  tartja  valamilyen  szinten  jellemzőnek  a  cége 

kapcsán. 
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4. ábra: Mennyire jellemző a magas fluktuáció?
Forrás: saját forrás

A  válaszadó vállalkozások 38%-a kereskedelemmel foglalkozik,  17%-a a 

feldolgozó iparban, 13% az építőiparban tevékenykedik, 8%-os a halászat súlya, 

6% a javítás és egyéb tevékenység, 5%-kal a szálláshely szolgáltatás és 

vendéglátás, illetve szállítás és raktározás, továbbá pénzügyi, gazdasági 

tevékenység, és végül 1%-kal az ingatlan tevékenység, oktatás, és az egészségügyi 

ellátás. A kérdésre nem válaszolási arány 27,3%-os.
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Szervezeti kultúra és vezetési stílus

Minden cégnek megvan a maga jellemző belső kultúrája, és minden vezetőnek a 

jellemző  vezetési  stílusa.  A  kettő  szorosan  összefügg,  de  mégsem kizárólag  a 

vezetők  határozzák  meg  a  céges  kultúrát,  bár  jelentősen  befolyásolják,  hanem 

minden dolgozó. Schein definíciója szerint: „A szervezeti kultúra nem más, mint 

alapvető feltételezések és értékeke rendszere – melyet egy adott csoport talál ki, 

fedez  fel  vagy  fejleszt  ki  külső  adaptációs  és  belső  integrációs  problémáinak 

megoldása  során  –  amelyek  eléggé  jól  működnek  ahhoz,  hogy  érvényesnek 

tekinthessék őket, és ennélfogva ezeket az új tagoknak el kell sajátítaniuk, mint a 

szóban forgó problémákkal kapcsolatos helyes felfogási, gondolkodási és érzelmi 

módot.” (Dr. Bencsik Andrea: A menedzsment alapjai [2008]). Elsőként nézzük 

meg,  milyen  szervezeti  kultúra  jellemző  a  fent  említett  kis  és 

középvállalkozásokra.  A Handy  féle  kultúra  tipológiát  alapul  véve,  arra  a  várt 

következtetésre jutottam, hogy a kis és középvállalkozásoknál a hatalomkultúra a 

jellemző. Megtalálható bennük, a határozott vezető, akinek az elképzeléseit mindig 

megvalósítják,  illetve  a  szervezet  előtt  lebegő  célok  konkrétak,  jól 

megfogalmazottak. Egy másik kultúra tipológia alapján (Quinn kultúra modellje), 

pedig támogató kultúra a jellemző. Megtalálható a kölcsönös bizalom, gyakori a 

csapatmunka,  az alkalmazottak közt elfogadott  a  tanulás.  A kapott  eredmények 

nem  meglepőek,  hiszen  egy  kis  szervezetnél  kevés  vezető  van,  aki  a  munkát 

koordinálja,  nincsenek egymásra épült hierarchiák, mivel a létszám kicsi.  Ezzel 

összefüggésben  jobban  tudnak  egymásra  figyelni  az  alkalmazottak,  „mindenki 

ismer mindenkit”. Egy ilyen környezetben, az együtt végzett munka során könnyen 

kialakul a  kölcsönös bizalom. Ahhoz,  hogy a tudásmenedzsment eredményesen 

működhessen, elengedhetetlen a vezetők támogatása. Egy ilyen légkörben, ahol a 

vezetők  szava  döntően  meghatározó,  szinte  minden  kérdésben,  még  nagyobb 

jelentősége van. 

22



A fent említett megállapításokat a faktoranalízis is jól alátámasztja. A két 

szervezeti kultúra eltérő megközelítése jól elkülönülnek egymástól. 

Hatalom kultúra és a támogató kultúra jellemzői

5. táblázat
 Alapváltozók
 

Faktor
1 2

Cégünknél 
jellemző a nyitott 
légkör

0,457 0,242

megbíznak 
egymásban 0,713 0,112

Gyakoriak az 
alkalmazottak 
közt a konfliktusok

-0,660 -0,082

Szoros emberi 
kapcsolatok 
jellemzőek

0,596 0,316

Jellemző vezetői 
határozottság 0,295 0,720

Elképzeléseimet 
megvalósítják 0,261 0,553

A célok mindig 
konkrétak 0,036 0,645

Forrás: saját forrás

Az egyes számú faktor a támogató kultúra jellemzőit mutatja, a kettesszámú faktor, 

pedig a hatalom kultúra jellemzőinek egy részét jeleníti meg. 

A  vizsgált  vállalkozások  eltérő  tőke,  munka  és  tudás  igényességű 

tevékenységeket  folytatnak.  A Pearson-féle  korrelációs együtthatók kiszámolása 

után, látható, hogy a tevékenység tudásigénye és a támogató kultúra jellegének 

erőssége között összefüggés van.

A támogató kultúra és a tudásigényesség közötti összefüggés
6. táblázat

Forrás:  saját  

forrás
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Működési kör 
tudásigényessé

ge
Támogató kultúra 
főkomponense

(Pearson 
korreláci
ó)

0,484



A  vállalkozásoknál  úgyszintén  annál  erősebb  a  támogató  kultúra  jelleg,  minél 

nagyobb  részt  képvisel  a  vállalkozás  értékéből  a  humán  tőke,  mely  mögött  a 

személyhez  kötődő  tudáselemeket,  mint  például  az  alkalmazotti  szaktudás, 

tapasztalat, képzettség, attitűd, emberi erőforrás színvonalát értettük a lekérdezés 

során.  Az  együttható  értéke  0,245,  ami  lazább összefüggést  jelent  az  előzőhöz 

képest,  de megjegyezném, hogy erre a  kérdésre sokkal kevesebben válaszoltak, 

mint az előzőre, illetve erre a kérdésre jóval nehezebb gyakorlatias, objektív és 

méréssel visszaigazolható választ adni (milyen részarányt képvisel az ön cégének 

értékéből a humántőke?).
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A tanulás elemei

A vizsgált kis és középvállalkozások esetében azt a feltevésemet próbáltam 

igazolni,  hogy a cégeknél működik tudásmenedzsment, de nem az elektronikus, 

informatikára  épülő  „drága”  fajtája.  A  hagyomány  útján  történő  tudásátadás 

jellemző  ezekre  a  vállalkozásokra.  Ez  a  fajta  tudásátadás  olcsóbb.  Nincsenek 

infrastrukturális  költségei.  A támogató kultúra jellege lehetővé teszi,  hogy ez a 

módja  a  tanulásnak  és  tudásátadásnak  megfelelően  működhessen.  Amint  a 

lekérdezésből  kiderül,  a  cégek  túlnyomó  többségénél  jellemző  a  rendszeres 

teammunka, az új alkalmazottak betanítása tapasztalt munkavállalók segítségével, 

illetve  az  alkalmazottak  szívesen  megosztják  egymással  a  tapasztalataikat, 

információikat.  Az  információra  épülő  tudásátadás  kevésbé  jellemző a  vizsgált 

cégekre. A költségek jelentős szerepet játszanak ebben. Nagy az eltérés a cégek 

között  abban  a  kérdésben,  hogy  jellemző  e  rájuk  a  tanulási  szándék  anyagi 

támogatása. A variancia itt közel 117%, ami magasnak mondható. 

Korrelációs együttható a mérlegszerinti eredmény (2007) és a tanulási 
szándék anyagi támogatása között

7. táblázat

 

Tanulási 
szándék 
anyagi 

támogatás
a

Mérlegszerinti 
eredmény 2007

Pearson 
Correlation 0,350

 
Forrás: saját forrás

Összességében azt mondhatjuk a fenti táblázat alapján, hogy van pozitív irányú 

összefüggés  a  mérleg  szerinti  eredménynagysága  és  a  tanulási  szándék  anyagi 

támogatása  között.  (Amit  valószínűsíthettünk  a  kutatás  elején  is,  mivel  a 

„nagyobbaknak”  van  több  pénze  erre  a  célra.  Hiszen  tudjuk,  hogy  egy  külső 

képzés, továbbképzés igen költséges.)
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Korrelációs együttható a támogatókultúra és a tanulási szándék anyagi 
támogatása között

8. táblázat

 

Tanulási 
szándék 
anyagi 

támogatá
sa

Támogató 
kultúra 
főkomponense

(Pearson 
korreláció) 0,373

Forrás: saját forrás

 Ahogy a támogató kultúra erőssége és a tanulás szándék anyagi támogatása között 

is van pozitív irányú összefüggés.

Mivel a vezetői hozzáállás a sikeres tudásmenedzsment 

kulcsa, megvizsgáltam, hogy a vezetői hozzáállás milyen formájáról beszélhetünk 

esetünkben. 
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5. ábra: Vállalatok megoszlása az egyéni tanulást támogató vezetői hozzáállás 
jellege szerint (1=negatív, 5=pozitív)

Forrás: saját forrás

Ezen  a  téren  a  vállalatok  meglehetősen  nagy  sokszínűséget  mutatnak, 

viszont  azt  meg  állapíthatjuk,  hogy  a  cégek  többsége  a  nem  jellemző  és  a 

közepesen  jellemző  értékek  körül  csoportosulnak,  ami  nem  jelent  határozott 

kiállást  az  egyéni  tanulási  kezdeményezések mellett.  A hatalmi kultúra  jellege, 

mint ahogy már kitértem rá, erős a lekérdezett vállalatoknál.

Korrelációs együttható a hatalomkultúra és a tanulási szándék anyagi 
támogatása között

9. táblázat

 

Tanulási 
szándék 
anyagi 

támogatás
a

Hatalomkultúr
a 
főkomponense

(Pearson 
korreláció) 0,116

Forrás: saját forrás
Bár a két változó között nincs negatív irányú kapcsolat, ami azt jelenti,  hogy a 

felső vezetés nem nyomja el az egyéni tanulási kezdeményezéseket, de nem is áll 

ki mellette túl határozottan.

Az adott válaszok, arra a kérdésre, hogy a tanulás hatékonyságát mérik-e az 

önök cégénél, az alábbi eredményt hozták:
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Nem
Igen

A tanulás hatékonyságát mérik-e az önök Cégénél?

86,05%

13,95%

6. ábra: A tanulás hatékonyságának mérése szerinti megoszlás
Forrás: saját forrás

A válaszadók  86,05%-kánál  nem mérik  a  tanulás  hatékonyságát,  még  a 

fennmaradó 13,95%-nál mérik ezt valamilyen formában. Ez nem meglepő, hiszen 

a hagyományon keresztül történő tudásátadás eredménye nagyon nehezen mérhető. 

Az  alkalmazottak  gyors  cserélődése  nem  jellemző,  így  tapasztalati  úton  is 

megfigyelhetővé  válik,  nagyobb  idő  elteltével,  hogy  mit  sajátítottak  el  az 

alkalmazottak az eltelt idő alatt.

Komponens mátrix
10. táblázat
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Kompon
ens 

mátrix
 Alapváltozók: 1
Szervezett képzés 
külső vállalatnál 0,807

Részvétel szakmai 
rendezvényeken 0,749

Szakmai kamarával 
való kapcsolattartás 0,677

Tanulási szándék 
anyagi támogatása 0,742

Egyéni tanulást 
támogató vezetői 
hozzáállás

0,776

Forrás: saját forrás

A baloldali táblázatban azokból a változókból készített főkomponensre való 

illeszkedést láthatjuk, melyet én a külső képzés, vagy a külső tanulás  

főkomponensének neveztem el. Látható, hogy az eredeti változók, jól illeszkednek 

a főkomponensre.

Megvizsgáltam, hogy a külső tanulás, és a tanulás hatékonyságának mérése 

között van-e összefüggés.

Korrelációs együttható a külső képzések gyakorisága és a tanulás 
hatékonyságának mérése között

11. táblázat

  

A tanulás 
hatékonyságát 

mérik-e az önök 
Cégénél?

A külső képzés 
főkomponense

(Pearson 
korreláció) 0,383

Forrás: saját forrás

Természetesen  van  pozitív  irányú  összefüggés.  Elmondhatjuk,  hogy  a 

vizsgált cégek közül inkább azoknál mérik a tanulás hatékonyságát, ahol tartanak 

fenn szakmai kapcsolatot más cégekkel, szervezetekkel, van külső tanulás is.
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Felsőfokú alkalmazottak

A  vizsgált  kis  és  középvállalkozásoknál  a  szellemi  dolgozók  aránya 

átlagosan 38,9 % a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya pedig átlagosan 

14,7 %. Mindkét átlag esetében magas a variancia. 

Vállalkozások megoszlása a szellemi dolgozók aránya szerint

12. táblázat
Szellemi dolgozók 

aránya

Százalék
Vállalat 

(db)
0-20 34
21-40 25
41-60 9
61-80 6
81-100 16

Forrás: saját forrás

Jól látható, hogy az átlag nem jellemzi jól a sokaságot, mert az értékek elég nagy 

szóródást mutatnak (szellemi dolgozók esetében a variancia 1161,035 %, ami igen 

magas érték).

Vállalkozások megoszlása a diplomás dolgozók aránya szerint

 13. táblázat
Felsőfokú 

végzettségű 
dolgozók aránya

Százalék
Vállalat 

(db)
0-20 77
21-40 11
41-60 3
61-80 3
81-100 4

Forrás: saját forrás

Itt is nagy a szóródás. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az értékek 

71 %-a átlag alatti.(Variancia: 565,669%)
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Ebben a kérdéskörben arról kérdeztük meg a vezetőket, hogy tapasztalataik 

alapján  értékeljék,  mennyire  fontosak  az  alábbi  tulajdonságok,  a  felsőfokú 

végzettséggel rendelkezők körében.

• 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

A  legtöbb  tulajdonság  a  fontos  kategóriába  esik,  ezért  csoportosítani  a 

tulajdonságokat nem lenne érdemes. A kivételek közé tartozik a dokumentálható 

képzettség, a nyelvismeret, az informatikai ismeretek, illetve a kiépített szakmai 

kapcsolatok  megléte,  melyek  az  átlagtól  eltérő,  alacsonyabb  értéket  kaptak  a 

fontossági  skálán.  A  megbízhatóság,  illetve  a  problémamegoldó  készség  és  az 

önállóság pedig az átlagosnál fontosabbnak bizonyult.

A dokumentálható képzettség kapcsán elmondható, hogy nem a „papírok” 

megléte érdekli  a kis és középvállalkozásokat,  mely érthető,  hiszen a felsőfokú 

végzettséggel  rendelkezők  aránya  kicsi,  illetve  nehéz  egy  ilyen  vállalkozáshoz 

csábítani  a  legmagasabban képzett  munkavállalókat,  mivel  a  fizetésben,  karrier 

lehetőségekben  nem  tudnak  versenyezni  a  nagyokkal.  A  kiépített  szakmai 

31



kapcsolatok megléte esetében azért térhettek el az átlagtól negatív irányba, mert a 

vizsgált  vállalkozásokra jellemző a befele  összpontosítás  a  támogató kultúrából 

fakadóan. Egy kisebb és fiatalabb szervezet esetében, ahol nincsenek a régmúltra 

visszanyúló  tradíciói  a  vállalkozásnak,  jóval  fontosabbnak  ítélik  meg  a  belső 

hatékonyság növelését a környezethez való illeszkedésnél, hiszen sok helyen még 

csak most kezdenek igazán kialakulni a hagyományok. A vizsgált vállalkozások 

szinte  kivétel  nélkül  a  rendszerváltás  után  alakultak,  ami  nyilvánvaló,  mivel  a 

szocializmusban (még a 80-as években is) döntően az állami vállalatok uralták a 

piacot. A nyelvtudás és az informatikai ismeretek magyarázatára a későbbiekben 

térek  ki.  Az  önálló  munkavégzésre  való  képesség  nemcsak  egy  kisvállalkozás 

esetében  fontos.  Ott  ahol  viszont  a  munkakörök  nincsenek  markánsan 

leszabályozva,  még  nagyobb  szerep  jut  ennek  a  képességnek,  ami  szorosan 

összefügg a problémamegoldó készséggel. A megbízhatóság kapta a legnagyobb 

prioritást.  Nem  véletlenül,  hiszen  egy  kis  illetve  középvállalkozásnál  ahol  a 

támogató  kultúra  erős,  az  emberek  ismerik  egymást,  illetve  fontos  az  önálló 

munkavégzés, fontos hogy a tulajdonosok, akik gyakran egyben vezetők is, kiknek 

a  megélhetése  múlik  a  vállalkozás  sikerességén,  megbízhassanak  a 

beosztottjaikban, alkalmazottjaikban. 

A  következő  kérdés  szorosan  kapcsolódott  az  előző  táblázathoz 

(tulajdonságok fontossága). Melyik az a három a fenti tulajdonságok közül, ahol a 

legnagyobb hiányosságok tapasztalhatók, az alkalmazottakkal kapcsolatban. Mivel 

itt  nem  volt  külön  feltüntetve,  hogy  a  felsőfokú  végzettséggel  rendelkező 

alkalmazottakkal  kapcsolatban,  ezért  az  összes  alkalmazottra  értelmeztem  a 

válaszokat.  A  tulajdonságokat  a  megkérdezettek,  a  tapasztalt  hiányosság 

mértékétől függően 1-től 3-ig rendezték sorrendbe. 
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Hiányosságok rangsora

14. táblázat
Hiányosságok összesen súlyozva

helyezés tulajdonság érté
k

1. Nyelvismeret 94

2. Önállóság 67

3. Megbízhatóság 49

4. Rugalmasság 45

5. Szakmai tudás 40

6. Kreativitás 39

7. Szakmai 
tapasztalat 37

8. Informatikai 
ismeretek 29

9. Terhelhetőség 28

10. Alkalmazkodó-
készség 19

11. Problémamegoldó 
készség 19

12. Motiválhatóság 17
13. Lojalitás 16

14.
Kiépített szakmai 

kapcsolatok 
megléte

11

15. Csapatmunkára 
való alkalmasság 9

16. Dokumentálható 
képzettség 8

Forrás: saját forrás

Az első  helyen  a  nyelvismeret  végzett.  Meglepő,  hogy  azon a  területen 

tapasztalták  a  legnagyobb  hiányosságokat,  ami  az  átlagtól  eltérő,  alacsonyabb 

fontosságot  kapott  (itt  visszautalva  a  már  elkezdett  okfejtésre).  Azért  találtam 

meglepőnek, mert az alapjában véve ott tűnnének fel, és ott lennének erősebbek a 

hiányosságok,  ahol  egyébként  fontosabb  tulajdonságról  van  szó.  Az  önállóság 

illetve a megbízhatóság tekintetében ez be is igazolódott, mivel a 2. illetve a 3. 

helyen  ezek  a  tulajdonságok  szerepelnek.  Tovább  erősíti  a  megállapítás 
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furcsaságát,  hogy a terület,  ahol a lekérdezéseket végezték, zömében magyarok 

lakta,  azaz  a  magyar  nemzetiségűek  vannak  többségben,  tehát  a  lakosság 

túlnyomórésze  két  nyelven,  magyarul  és  szlovákul  is  beszél.  Ennek a meglepő 

eredménynek vélhetően az lehet az oka, hogy a kitöltők nem csupán a felsőfokú 

alkalmazottakra  értelmezték  a  kérdést,  hanem minden  alkalmazottra.  Ezt  az  is 

alátámasztja, hogy a következő kérdésben a friss diplomásokkal kapcsolatban az 

idegen  nyelvi  ismeretek  az  összes  válaszadónál  inkább  pozitívumként  jelentek 

meg, a döntő többség pozitívumként értékeli.

1 2 3 4 5 6

Idegennyelvi ismeretek(1:Súlyos probléma, 6: Erős pozitívum)

10%

20%

30%

40%

Vá
lla

la
to

k 
m

eg
os

zl
ás

a

7. ábra: Vállalatok megoszlása a friss diplomások idegennyelvi ismereteinek 
tekintetében

Forrás: saját forrás

Azoknál a válaszadóknál, ahol a nyelvismeret hiányosságként jelenik meg, 

az  átlag  4,28,  ami  az   inkább  pozitívum  kategóriába  esik  (összhangban  a 

fentiekkel).

A friss diplomásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a gyakorlati oktatást 

hiányolják a  leginkább a megkérdezettek.  Ezen a  téren vannak a többségnek a 

legkevésbé pozitív tapasztalatai. 
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Azt  mondhatjuk,  hogy  azoknál  a  tulajdonságoknál,  ahol  az  átlag 

alacsonyabb (gyakorlatias oktatás, problémamegoldó képesség fejlesztése, szakmai 

képzettségi színvonal) nagy eltérés mutatkozik, azok között a cégek között, ahol 

mérik  a  tanulás  hatékonyságát,  illetve  ott  ahol  nem.  Ahol  mérik,  ott  jobbak a 

tapasztalatok  a  friss  diplomásokkal  kapcsolatban.  Ezen  megállapítás  mögött 

valószínűsíthető,  hogy  ott  ahol  mérik  a  tanulás  hatékonyságát,  jobbak  a 

kiválasztási módszerek, jobban el tudják dönteni, hogy a pályázók közül, ki az, aki 

megfelel.  Ezeknél  a  cégeknél,  gyakoribb  a  szakdolgozat  készítésében  való 

részvétel is, azaz sokszor még a tanulmányok befejezése előtt kapcsolatba kerülnek 

a  diákokkal,  ami  egymás  kölcsönös  megismerését  nagyban  elősegíti,  és  így 

érthető, miért jobbak a tapasztalatok.
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Vállalkozások tapasztalatai a frissdiplomások körében

15. táblázat

Forrás: saját forrás

Kapcsolattartás a felsőoktatással

A  vizsgált  vállalkozások  túlnyomó  többsége  nem  tart  fenn  kapcsolatot 

felsőoktatási intézménnyel. A cégek 50,8%-a semmilyen kapcsolatot sem tart fenn 

felsőoktatási  intézménnyel.  Ezen cége  50% nem is  kíván  kapcsolatot  létesíteni 

egyetlen  általunk  kérdezett  mód  szerint  sem.  Azok  tartanak  fenn  kapcsolatot 

leginkább a felsőoktatással, ahol gyakori a külső képzés, illetve a létszám relatíve 

nagy.  A  legnagyobb  igény,  az  alkalmazottak  szakmai  képzésére,  illetve  a 

szakdolgozat készítésében való részvételre, valamint a kutatási kooperációra van. 

Ott, ahol nem tartanak fenn kapcsolatot felsőoktatási intézménnyel, a fő oknak az 

bizonyult, hogy nem tartják szükségesnek a vállalatok a kapcsolattartás, mivel kis 

cégnek  definiálják  magukat.  Alapjában  véve  a  tevékenységi  kör  és  a 

kapcsolattartás jellege között nem mutatható ki érdemi összefüggés.
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Van -e összefüggés a növekedés, és a tudásmenedzsmentet hatékonyan 
befolyásoló tényezők között?

Az alapvető kérdésre nem kaptuk meg még a megfelelő választ: ott ahol a 

tudásmenedzsmentet pozitívan befolyásoló tényezők jelen vannak, vajon a cégek is 

eredményesebbek? A kérdésre választ adni nagyon nehéz feladat. Elsősorban meg 

kell határoznunk, hogy miben mérjük egy vállalkozás sikerességét? A sikerességet 

abban látom,  hogy a  vállalkozás  képes  e  növekedni.  Ha egy cég jövedelmező, 

akkor előbb utóbb felmerül az igény  bővülésre, növekedésre.  Az újonnan létrejött 

immateriális javak értékelése nem egyszerű feladat. Ha valaki már értékelt céget az 

tudja,  hogy ezen eszközök értékének meghatározása sokszor nehéz,  mivel  ezen 

eszközök használhatósága, értéke, nagyban függ attól a közegtől, ami használja. A 

mérleg főösszeg növekedéséből ki lehet számolni az úgynevezett növekedési ráta, 

ami megmutatja, hogy egy vállalkozás egy év alatt hány százalékkal képes növelni 

mérlegfőösszegét.  Az ok egyszerű,  ha  a  tudásmenedzsment  hatékony,  akkor az 

eljárások, illetve a folyamatok hatékonyabbá válnak, ezáltal a vállalat pénzt takarít 

meg. Mire lenne érdemesebb egy hatékony szervezetnek pénzt áldoznia,  mint a 

saját belső növekedésének a finanszírozására. Most már csak egy probléma van. 

Nevezetesen az újonnan létrejött vállalatok jelenléte a mintában. Egy 2005 után 

alapított  vállalat  növekedése  még  nem jelenik  meg,  mivel  a  számszerű  adatok 

2003-tól  kétévente  vannak feltüntetve  a  kérdőíven.  A megállapítások erősségét 

fokozandó, ezeket a cégeket  kivettem a mintából.

A  tudásmenedzsment  hatékonyságát  pozitívan  befolyásoló  tényezők 

komponens, a támogatókultúra főkomponensét alkotó tényezőkből, a külső képzés 

főkomponensét  alkotó  tényezőkből,  és  a  hagyomány  útján  történő  tudásátadás 

főkomponensét alkotó tényezőkből készítettem.

A mérleg főösszeg átlagos százalékos változását pedig úgy kaptam meg, 

hogy a 2003 és 2005 közötti,  illetve 2005 és 2007 közötti változást átlagoltam, 

majd 2007-es összeghez viszonyítottam.

Elmondható,  hogy  ahol  a  támogatókultúra,  pozitív  vezetői  hozzáállással 

párosul, és ez még kiegészül némi külső tudásszerzéssel, van bizonyos mértékű 

pozitív  összefüggés  a  növekedés  között,  a korrelációs  együttható értéke  0,274. 
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Továbbá az is elmondható, hogy a tudásmenedzsment hatékonysága és a vállalat 

értékében a humántőke súlyának is van köze egymáshoz. 

VÉGSZÓ

A  kis-  és  középvállalkozásoknál  is  fontos,  hogy  a  vezetők  felismerjék, 

fontos, hogy a szervezet tudását megfelelően hasznosítsák. Alapvetően a kisebb 

méretű szervezetekben az emberek jobban ismerik egymást, a vezetők is közelebb 

állnak  az  alkalmazottakhoz,  mint  egy  nagyobb  szervezetben.  Gyakran  ezek  a 

vezetők egyben tulajdonosai is a vállalkozásoknak, ez még inkább megerősíti, a 

kulcs  az  ő  kezükben  van.  Nekik  kell  példát  mutatni,  nekik  kell  elsősorban 

támogatni  a  tudásmenedzsmentet  a  szervezeten  belül.  Motiválni  kell  az 

alkalmazottakat, hogy a szervezet tudását minél hatékonyabban tudják a későbbiek 

folyamán  felhasználni.A  vezető  és  a  vezetettek  akarva,  akaratlanul  is  de 

kölcsönhatásban  vannak  egymással.  Mint  amikor  egy  szerszámmal  akarunk 

megmunkálni  egy  munkadarabot.  A  munkadarab  a  megmunkálás  során 

folyamatosan  alakul  a  megfelelő  formájúra,  de  a  szerszám  is  kopik,  alakul  a 

megmunkálás során. Minél erősebb egy szerszám annál könnyebben, és annál több 

munkadarabot  képes  a  kívánt  formára  formálni,  de  ha  a  szerszám  túl  durva, 

könnyen megsértheti a munkadarabot, és ezáltal az használhatatlanná, értéktelenné 

válik.  Így  értelmezem  a  tudásmenedzsment  egy  kulcsmotívumát,  a  megfelelő 

vezetői hozzáállást. A vezetőknek határozottnak kell lenniük, hogy formálni tudják 

az  alkalmazottakat,  mint  egyéneket,  és  mint  közösséget,  ez  lenne  a  szerszám 

szilárdsága. A módszereknek is megfelelőnek kell lennie, mint jellegükben, mint 

mértékükben, ez pedig a szerszám használatának helyessége, nem szabad, hogy túl 

durva  legyen  a  formálás  folyamata  alatt.  Ha  a  célok  helyesek,  és  hozzájuk 

megfelelő  módszereket  sikerül  rendelni,  akkor  a  vezetők  értékelni  fogják  a 

tudásmenedzsmentet,  és  az  alkalmazottak  is  igyekeznek  majd  hozzájárulni  a 

sikerességéhez,  hiszen  azt  már  láthattuk,  hogy  szinte  minden  körülmény  adott 

ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozásoknál is beszélhessünk ténylegesen létező 

tudásmenedzsmentről.
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A  tudásmenedzsment  egyre  terjedőben  lévő  izgalmas  területe  a 

menedzsmentnek. Sokfelé így hazánkban is terjednek az alkalmazására vonatkozó 

kezdeményezések. Mivel viszonylag új tudomány, ezért még rengetek a vita és a 

tökéletesíteni  való.  A  megközelítési  módok  különbözőségének  köszönhetően  a 

jövőben  egy  még  inkább  dinamikusabban  fejlődő,  még  több  területet  lefedő 

tudomány terület lehet. Az idő ad majd bizonyosságot, arról mennyire lesz majd a 

hosszútávon  fenntartható  versenyelőny  forrása,  akár  hazánkban  akár  máshol  a 

világon,  de  az  eddigi  tapasztalatok azt  mutatják,  hogy erre  meglehetősen nagy 

esély van, mind a nagyobb vállalatok, mind a kis- és középvállalkozások körében.
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