
Tudásátadás és megőrzés a gyermeket váró munkavállalók körében 

21 

BENCSIK ANDREA – JUHÁSZ TÍMEA 

Tudásátadás és megőrzés a gyermeket váró 

munkavállalók körében 

Napjainkban egyre nagyobb kérdést jelent a gyermekgondozási szabadságot igénybe 

vevő kismamák tudásának átadása és megőrzése a szervezetekben. A problémát 

elsősorban az jelenti, hogy a kismamát helyettesítők részére hogyan tudják a gyesre, 

gyedre menő édesanyák átadni a tudásukat, illetve melyek azok az ismeretek, ame-

lyeket nem lehet, vagy nem tudnak megosztani az új munkavállalóval. A kérdés 

különösen azért fontos, mert hazánkban a nők gyakran 2-3 évig is otthon maradnak a 

gyermekükkel, így nem mindegy, hogy az édesanyát felváltó új munkaerő milyen 

ismeretek birtokában van az anyuka korábbi munkáját illetően.  

Ezt a tudásátadást még a szülési szabadság megkezdése előtt kell megvalósítani, 

mert a gyermek születése után, az édesanyák már kevésbé lesznek készek arra, és 

tudásuk sem lesz naprakész, hogy ebben a folyamatban aktívan részt tudjanak, vagy 

kívánjanak venni. Annak megismerése céljából, hogy miképp történik ez a tudásá t-

adás az új dolgozó, és az édesanya között az idei évben mélyinterjús kutatást végez-

tünk, amelyben többek között arra fókuszáltunk, hogy megismerjük, hogy hogyan és 

milyen eszközökkel próbálják megosztani tudásukat az őket gyes idején helyettes í-

tőkkel, milyen az ismeretátadás e tekintetben és a szervezetek mennyire partnerek 

ebben a folyamatban. 

Ma már nem kérdés, hogy a tudás hatalmat és értéket jelent, legyen szó akár az 

egyénről, avagy egy szervezetről. Pollányi óta tudjuk azonban, hogy a tudás sokrétű 

(explicit, tacit tudás), és különösen a tacit tudás az, amelyet nehéz transzferálni 

(Davenport és Prusak, 2000). Még a szakirodalomban sincs egységes álláspont a 

tekintetben, hogy a szervezeti tudás, mint olyan létezik-e, és személyekhez köthető, 

avagy sem (Bencsik, 2012). 

Tény azonban, hogy a személyi változásokkal, azaz ha a munkavállaló megválik 

akár rövidebb időre is a cégétől, ez a szervezeti tudásban változásokat idéz elő, és 

kérdés, hogy a dolgozó hiányával, miképp lehet az elveszett tudást pótolni, illetve 

hogyan lehet az új munkavállalókkal az újonnan hozott tudást beépíteni és a szerve-

zeti tudás részévé tenni. Hogy minél kisebb legyen az így kialakult tudásveszteség, 

egy cégnek számos problémával kell szembenéznie. Egyrészt azonosítania kell, hogy 

az egyének milyen tudás birtokában vannak, másrészt azt is ki kell dolgoznia, hogy 

hogyan lehet a tudást megőrizni. Erre a szakirodalomban számos stratégia létezik 

már, ám mindenképpen szükséges hozzá a munkavállaló kooperációja is. Az idei 

évben egy olyan élethelyzethez köthetően vizsgáltuk meg a tudásátadás és megőrzés 

kérdését, amellyel jellemzően szinte minden cég szemben találja magát. 

A várandós nők tudásának megőrzése és átadása egyre nagyobb problémát je-

lenthet egy szervezet életében. A nehézséget egyrészt az adja, hogy viszonylag rövid 

idő alatt kell a szervezetnek döntenie a kieső munkavállaló pótlásáról,  a meglévő 

ismeretek átadásáról, a munka folyamatosságának a biztosításáról, a későbbi esetle-

ges információcsere megszervezéséről, illetve majd a munkába visszatérő édesanya 
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tudásának újbóli beépítésről a vállalati tudásba. A kérdés komplexitásához továbbá  

az is hozzájárul, hogy miután itt nem egy végleges szervezeti távozásról beszélünk 

(jó esetben), így a szervezetek nem igazán tudnak pontos idővel kalkulálni, azaz a 

helyettesítés megszervezése csak egy átmeneti megoldás lehet, amíg a kismama újra 

visszatér a szervezethez. 

Jelen írásunkban, mi most alapvetőn a gyermek születését megelőző időszakkal 

foglalkozunk, amikor még az édesanya a szervezeten belül dolgozik, ám tudását át 

kell adnia a már utána jövőnek. A cégek jellemzően egy terhesség bejelentését köve-

tően többféle megoldási lehetőséggel próbálják a kismamát pótolni. Egyrészt új 

munkaerőt vesznek fel, aki teljesen új tudást hoz a szervezetbe, ezt illeszti és igazítja 

a szervezet saját tudásához. Másrészt belsőleg, átszervezéssel oldják meg a feladatok 

teljesítését, azaz egy már a szervezetnél dolgozó munkavállaló munkaköre bővül a 

kismama feladataival, kiegészülve az új munkavállaló korábbi tudásával, és talán a 

legdrasztikusabb változás, ha a szervezet úgy ítéli meg, hogy az édesanya munkaköri 

teendőit fokozatosan megszűnteti és egy idő után a feladatok eltűnnek, majd a hozzá 

kapcsolódó ismeret és tudás is elkopik és semmivé lesz. 

Az idei évben átfogó vizsgálatot kezdtünk annak érdekében, hogy megismerjük 

a tudás megőrzését, transzferálását, fejlesztését egy olyan helyzetben, amikor egy 

szervezeti munkavállaló gyesre, avagy gyedre megy.  

Kutatásunk „A tudásátadás és megőrzés a kismamák körében” elnevezést kapta, 

és vizsgálatunk két részből áll. Egyrészt a mélyinterjúkból, amikor is mind anyuká-

kat, mind pedig szervezeteket kérdeztünk meg arról, hogy milyen gyakorlatot alka l-

maztak annak érdekében, hogy a kismamák tudása megőrződjön, illetve fejlesztve 

legyen, mind a szülés előtt, majd a gyes, gyed ideje alatt, mind pedig a munkába 

történő visszatéréskor. Másrészt kvantitatív vizsgálatokat végzünk, hogy minél mé-

lyebben megismerjük a probléma összetevőit. 

A kutatás kvalitatív része lezárult, amelyben alapvetően a helyzet megismerésé-

re fókuszáltunk. Jelenleg a kvantitatív szakasz kezdetén járunk, amikor is építve a 

kvalitatív vizsgálatok eredményeire kérdőíves felmérést folytatunk az összefüggések 

feltárása céljából. Írásunkban a kvalitatív vizsgálatunk néhány részeredménye kerül 

publikálásra, különösen fókuszálva a kismamákkal készült interjúkra, illetve a gyes 

és gyed előtti időszakra, amikor is tudásátadás történt a szervezet és a kismama kö-

zött. 

A kutatásunkban 11 édesanya vett részt, akiket mélyinterjúk során kérdeztünk 

meg a témával kapcsolatban. A mélyinterjú kérdései alapvetően négy élethelyzetet 

érintettek a kismamák életében. 

Az első kérdéscsoportban az anyukák azon életszakaszát próbáltuk megismerni, 

amikor még a gyermekvállalás időszak volt, milyen feladatokat látott el a szerveze t-

ben, akkor hogyan támogatta szervezete a tanulási folyamatait, milyen alapvető 

ismeretekre és tudásra volt szüksége a munkája elvégzéséhez.  

A második kérdéskör arra az időszakra fókuszált, amikor már az édesanya terhes 

volt, de még aktívan dolgozott a szervezeténél. Hogyan változott a szervezeten belü-

li helyzete, miképpen adta tovább tudását az őt később helyettesítő személynek, mi 

módon történt ez időszakban mind a tudástranszfer, mind a tudásmegőrzés a kisma-

ma szemszögéből. 

A harmadik élethelyzet a gyermek születése utáni időszakot, az otthonlétet a 

gyermekkel, és az ez időben történt tudásfejlesztést járta körül. Végezetül kíváncsiak 

voltunk arra is, hogy hogyan tud az édesanya visszailleszkedni a munkaerőpiacra a 
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gyes és gyed lejártával, miképpen történik a tudás frissítése, milyen feladatai vannak 

e tekintetben az anyukáknak, milyen teendői a szervezetnek, és hogyan tudnak 

együtt kooperálni a kérdésben. 

A válaszadóink életkorát tekintve a legfiatalabb 27 éves volt, míg a legidősebb 

interjúalanyuk 40. A 11 édesanyából 4 a közszférában, míg 7 anyuka a versenyszfé-

rában dolgozott. Legmagasabb iskolai végzettségüket vizsgálva két édesanya érett-

ségivel rendelkezett, 6 édesanya diplomás volt, míg további három anyuka PhD 

fokozatot szerzett. Beosztásuk alapján az édesanyák közül öten közép-és felső veze-

tőként dolgoztak, míg a többi kismamát beosztottként alkalmazta a szervezete. Az 

anyukák foglalkozásuk alapján igen széles körből kerültek ki: volt a mintában töb-

bek között irodavezető, könyvelő, marketing kommunikációval foglalkozó, oktató, 

programozó, újságíró, pszichológus, lízing szakember. 

A foglalkozásukból adódóan már a gyes és a gyed előtt is az anyukák többségé-

ben olyan területen és pozícióban dolgoztak, amely szerintük megkívánta a folyama-

tos tanulást és az ismeretek karbantartását. Ez egyrészről a szakmai tudás fejlesz tését 

jelentette, másrészt a nyelvismeret elmélyítését és bővítését. Ebben a folyamatban 

azaz, hogy a nők tudása naprakész legyen, számos munkáltató aktív szerepet is vá l-

lalt (6 anyuka tett erről említést). Interjú alanyaink elmesélték, hogy anyagilag t á-

mogatta a szervezetük a tanfolyamokat, a cégük előfizetett különböző adatbázisokra, 

továbbképzésekre, illetve saját képzési lehetőségeket is szervezett.  

Több édesanya úgy érezte, hogy a kérdés kezelése nagyrészt a vezetésen múlott 

azaz, hogy mennyire fontosnak ítélték meg a probléma szervezeti szintű támogatá-

sát. Azonban nem mindegyik anyuka munkahelye gondolta úgy, hogy a dolgozók 

ismereteinek a karbantartása a cég feladata lenne. Az egyik interjúalanyunk így va l-

lott erről a helyzetről: „Igazán a cégem nem segített abban, hogy a tudásom napra-

kész legyen, ezt rám bízták. De ez nem az én előnyöm volt, azaz nem azt jelenti, hogy 

nem voltak hiányosságaim. Egyszerűen úgy gondolták, hogy oldjam meg én az isme-

reteim fejlesztését, mert ez az én munkámhoz kell.” 

A tudás megszerzése azonban nemcsak cég által támogatott, szervezett keretek 

között valósulhat meg, hanem spontán módon is lehet szó az ismeretek átadásáról és 

fejlesztéséről. Természetesen sok múlik a munkavállalók nyitottságán azaz, ki, ho-

gyan, mennyire tudja, vagy hajlandó az ismereteit megosztani és átadni másoknak. 

Mennyire befolyásolja ez a személyes pozíciójának megtartását, illetve a továbbme-

neteli lehetőségeit. Ez sokban függ tehát az egyén személyiségétől, de a vállalati 

kultúrától is, azaz, hogy ez a kultúra mennyire nyitott és támogató a tekintetben, 

hogy a kollegák megosszák egymással a tudásukat: „Az az igazság, hogy annál a 

cégnél, ahol dolgozom, mindenki magára van hagyva. Sajnos nem használjuk ki azt 

a lehetőséget, hogy egymástól is lehetnek tanulni és egymáson is lehetne segíteni. 

Így választottam a tanulásnak az autodidakta formáját, tehát én magam járok utána 

annak, amiben úgy érzem, hogy hiányosságaim vannak…. A cég semmi olyat nem 

támogat, ami nem kötelező. Önköltséggel lehet tanulni, de úgy,  hogy a munkaidőt ne 

zavarja. És akkor itt a nagy kérdés, hogy anyagilag sem támogatnak, munkaidőt sem 

zavarhatja a tanulásom, de ugyanakkor kötelező, miközben legyél nagyon felkészült 

is. És akkor elgondolkodik az ember, hogy miért is tartozom ehhez a szervezethez?” 

Az édesanyák jellemzően a terhesség 3. és 6. hónapja között közölték a munká l-

tatóikkal, hogy várandósak, és egy kismama kivételével valamennyi szervezetben 

örömmel fogadták ezt a hírt. Egy anyuka volt, aki nem állapodott meg a cégével, 

hogy meddig tud dolgozni a szülés előtt, a többiek változó hosszúságú időinterva l-
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lumot beszéltek meg a szervezetükkel a 2 hónaptól kezdve, egészen a teljes terhe s-

ségi időszak végéig, miután volt olyan anyuka, aki a szülés előtti néhány napig akt í-

van dolgozott a cégének. 

Hazánkban a szülési és gyermekgondozási szabadság normál esetben 3 év lehet, 

Ez egy igen hosszú időszak, amely alatt a cégeknek meg kell szervezniük valamilyen 

módon a kismama pótlását. A munkáltatók négy anyuka esetében belső átszervezés-

sel oldották meg a feladatokat, vagy nagyrészt új munkaerő felvételével helyettes í-

tették a kismamát, ami nem mindig tűnt a leghatékonyabb megoldásnak: „A legna-

gyobb meglepetésemre három embert vettek fel az én helyettesítésemre, ami nagyon 

megdöbbentett. Eleinte büszke voltam, hogy engem csak három ember tud pótolni. 

Ám később már azon gondolkodtam, hogy vajon ezek után visszavárnak-e.” 

A teljesen új kollegával megoldott helyettesítésnek vannak buktatói. Több sze r-

vezetnél kikérték a kismama véleményét az utódja kiválasztásánál, hiszen a teljesí-

tendő feladatokat az ehhez szükséges képességeket, ismereteket és követelményeket 

leginkább ők ismerték. Ám előfordult, hogy ez nem történt meg, így nem a legmeg-

felelőbb munkavállaló került az adott pozícióra: „A szervezetem a helyettesítésemre 

felvett egy abszolút alkalmatlan munkavállalót, az én tanácsom ellenére. 2 pályázó 

volt, az egyik szakmabeli, házon belüli, nagyon jó pályázó, a másik házon kívüli, akit 

én nem javasoltam. Mégis őt választották, majd egy éven belül ez a munkavállaló 

elment gyesre.” 

Miután megtörtént a helyettesítés módjának megválasztása, illetve a helyettesítő 

személy kiválasztása, ezt követően a kismama munkakörének az átadása eltérő fo-

lyamatok szerint zajlott a szervezeteknél. A legrosszabb esetben nem történt isme-

retátadás, mert mint ahogy az egyik kismama fogalmazott „a szervezete részéről 

nem érkezett ilyen utasítás, hogy valakinek átadja a munkát, és nem is jelezték erre 

az igényt”, az anyuka pedig a terhesség előre haladtával már mással volt elfoglalva, 

így nem történt tudásátadás és közvetetten tudásmegőrzés sem.  

A többi szervezetnél (6 anyuka számolt erről be) maga a kismama tanította be az 

utódját, megbeszélték a feladatokat folyamatokra lebontva. Az egyes tevékenysége-

ket először az anyuka megmutatta, majd később már csak felügyelte a végrehajtást, 

és volt olyan szervezet is, ahol minden egyes folyamatot részletesen le is dokumen-

táltak, hogy bármikor vissza lehessen keresni az így összegyűjtött ismereteket.  

Volt olyan szervezet, amely tevékenységéből adóan (oktatási szervezet), nem 

vette igénybe az édesanya közreműködését a tudásátadás során, miután léteztek, a 

már előre megszerkesztett tematikák, így mindenki fel tudott készülni ez alapján, és 

ez által nem volt követelmény az anyuka jelenléte. Az édesanyák többségében töre-

kedtek arra, hogy minél több ismeretet megosszanak az utódjukkal a kijelölt felada-

tokkal kapcsolatban: „Mindenképpen igyekeztem maximálisan átadni a tudásomat 

már korábban is kollegáimnak a képzések során. Mivel nagyon bonyolult terü leten 

dolgoztam, ez egy ilyen három-négy hetes komoly tréning volt. Először is elméleti 

anyagokat jelentett, azután kaptak gyakorlati képzést, mellém is ültek, én is ültem 

mellettük. Amikor már valamennyire ismerték a folyamatokat, akkor a velük egy 

szinten lévő kollegák munkáját figyelték. Ha valamit nem értettek, akkor bekapcso-

lódtam az elmagyarázásba. Ez nagyon komoly képzés volt minden esetben, és ugyan 

így történt a helyettesítésem esetében is.” 

Bármilyen módon is történt a tudás átadása a szervezeteknél, már ha történt, 

nem mindent lehetett és tudtak megosztani az édesanyák az utódaikkal. Interjúala-

nyaink többségében a szakmai és a nyelvi ismereteiken kívül úgy gondolták, hogy 
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sok olyan képesség is szükséges volt a feladataik elvégzéséhez, amely többek  között 

megkívánta a magas fokú érzelmi intelligenciát, az aktív és nyitott kommunikációt, 

amelyek jellemzően az egyén személyiségéhez köthetőek. Miközben a szakmai is-

meretek a cég specifikus, dokumentálható ismeretek átadása viszonylag gördüléke-

nyen továbbadható, az érzelmi intelligenciához köthető varázs és tudás nem, vagy 

csak nehezen volt transzformálható: „Azt hiszem a személyes varázst nem tudtam a 

kollegámnak átadni. Rengeteg ügyféllel voltam kontaktusban és nagyon jó volt a 

viszonyom velük. Nem volt olyan, akivel ne lett volna jó a kapcsolatom. Ez az, ami 

hiányzott az ügyfelek szerint, akikkel én később beszéltem, hogy ezt nem kapták 

meg.” 

Egy másik kismama így fogalmazta meg a nehezen vagy egyáltalán át nem adha-

tó ismereteket és tudást: „A tapasztalat volt az én hozzáadott értékem a céghez. 

Főleg az egyedi esetekre vonatkozóan. Ami általános volt és alapvető, azt mind át 

tudtam adni. De ami nagyon ritkán előforduló eset volt, ami egyedi döntést kívánt, 

ami már velem előfordult, és esetleg korábban egyeztettem is erről a feletteseimmel, 

ott én már tudtam, hogy mit lehet dönteni. De véleményem szerint ezt nem lehet á t-

adni, mert ez az adott szituációtól függ elsősorban.” 

Az ismeretek átadása eltérő hosszúságú folyamatokban zajlott a szervezeteknél. 

Volt olyan kismama, aki váratlan koraszülése miatt nem tudott semmilyen tudást 

átadni, így a szervezetnek magának kellett az új helyzethez alkalmazkodnia és a 

feladatokat transzformálnia. Más cégeknél 2-3 héttől, akár 2 hónapig is eltartott a 

tudásátadás a kismama és az utódja között. Ebben a folyamatban alapvetően a kis-

mamák osztották meg ismereteiket az utódjukkal, és mint mondták, a tudástranszfer 

csak egyirányú volt és nem kölcsönös, azaz az utódoktól semmilyen új ismeretet, 

ötletet nem kaptak, már ami az elvégzendő feladatokat illeti. Miután az édesanya 

bejelentette a terhességét, és elkezdődtek a helyettesítésének megszervezése, volt 

olyan szervezet, ahol továbbra is fontosnak tartották, hogy a kismama tudását fe j-

lesszék, így ezután is biztosították számukra a képzési lehetőségeket, amely azt az 

üzentet is jelentette interjúalanyaink számára, hogy a jövőben is fognak majd rájuk 

és a tudásukra számítani. 

A szülési és gyermekgondozási szabadság hossza, mint említettük igen hosszú, 

így jellemzően sem az édesanyák, sem a cégek részéről nem történt kezdeményezés 

arra, hogy előre megállapodjanak az anyukák visszatérésének, ha nem is pontos, de 

viszonylag körülbelüli dátumáról. Ugyanakkor viszont, ha meggondoljuk ez a meg-

állapodás mindkét fél részére célszerű és hatékony lett volna, többek között a ter-

vezhetőség kedvéért. 

Minden kismama valamilyen értéket képviselt a cégénél, még akkor is, ha azt e l-

ismerte a cége, avagy sem. Mindösszesen két cég tett arról nyilvánosan említést az 

anyuka számára, hogy a távolléte alatt tudását csak nehezen, vagy egyáltalán nem 

tudják pótolni: „Nehezen mehettem el szülési szabadságra. Eleve úgy engedtek el, 

hogy minél hamarabb jöjjek vissza, mert számítanak rám. Szerintem azt a rugalma s-

ságot, azt a biztonságot, amit én képviseltem, azt féltették, és azt várták minél hama-

rabb vissza.” 

Jellemzően azoknál a szervezeteknél, ahol az édesanyák olyan tudás birtokában 

voltak, amelyet nehezen, vagy egyáltalán nem lehetett megosztani, és emiatt a he-

lyettesítés nem optimálisan valósult meg, azok a cégek még gyakran a gondozási 

szabadság ideje alatt is támaszkodtak időszakosan az anyukák tudására és várták a 

minél hamarabb történő visszatérését: „13 hónapos volt a gyermekem, amikor visz-
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szamentem dolgozni, már nagyon kellettem a cégnek. A helyettesem megmondta, 

hogy ő nem akar tovább maradni. A gyes ideje alatt folyamatosan tartottam a kap-

csolatot a szervezettel. Néha úgy érzem, hogy nem is voltam gyesen. Ők többször 

hívogattak engem, és kerestek meg munkával kapcsolatos információk miatt, mint én 

őket, de néha azért én is egyszer-egyszer belátogattam a gyerekkel a céghez.” 

Végezetül tény azonban, hogy minél később tértek vissza az anyukák a munka-

erőpiacra, annál inkább a korábbi szakmai tudásuk veszített frissességéből. Az álta-

lunk megkérdezett hölgyek jellemzően egy évtől a gyermek három éves koráig ma-

radtak otthon. Ez az időszak mindenképpen hosszú, így az anyukáknak még az ot t-

honlét ideje alatt is tenniük kellett azért, hogy a szakmai tudásuk és nyelvismeretük 

a piac igényeinek megfelelő szinten maradjon. A visszatérésük során ugyanakkor azt 

tapasztalták, hogy míg korábban, számos cégnél elvárás volt a kismamák felé a tu-

dásátadás az utód számára, ez nem volt elvárható és kötelező folyamat a cég részéről 

az anyukák visszatérésekor. Emiatt a tudásuk aktualizálásában gyakran magukra 

maradtak interjúalanyaink: „Nem történt a visszatérésemkor átadás-átvétel. Akinek a 

pozíciójára mentem nem adta át a munkát, teljes mértékben a káoszt éltem meg. A 

kollegák, akikkel együtt dolgozom, szintén nemhogy nem segítenek, de hátráltatnak a 

munkában… A cég, mint olyan, csak közölte a kötelezettségeket, tehát a visszatérés-

kor azzal fogadtak, hogy mik a kötelezettségeim az elkövetkezendő néhány évre… 

Mai napig magán úton frissítem az ismereteimet…” 

Jelen írásunkban egy idei évi kutatásunk néhány részeredményét publikáltuk, 

amely kutatásunk jellemzően arra kereste a választ, hogy hogyan próbálják meg a 

cégek saját kereteiken belül megtartani, őrizni, és ápolni azoknak a dolgozóknak a 

tudását, akik hosszabb vagy rövidebb időre gyermekgondozási szabadságra mennek. 

Habár kutatásunk nem tekinthető reprezentatívnak, mégis úgy véljük egy képet ad a 

hazai gyakorlatról. 

Tanulmányunkban az édesanyákkal készült mélyinterjús vizsgálatok egyes 

eredményei kerültek bemutatásra, a teljesség igénye nélkül. Ezekből kitűnik, hogy a 

kutatásban részvevő anyukákat, a gyes és gyed előtt foglalkoztató cégek közül töb-

ben felismerték, hogy ezt a tudást mindenképpen meg kell valamilyen módon őrizni 

a szervezetük számára. Jellemzően azoknál a cégeknél történt ez meg, ahol a vezetés 

már korábban is gondoskodott a dolgozók ismereteinek fejlesztéséről és megőrzésé-

ről. 

A vizsgálatunk ugyanakkor azt is mutatja, hogy a folyamatban nemcsak az édes-

anyák készségvállalása szükséges, de mindenképpen kell egy olyan támogató válla-

lati kultúra is, amelybe már beépült és elfogadott gyakorlatként működik a tudás-

transzfer és átadás. Továbbá azt is tapasztaltuk, hogy nem minden ismeret transzfe-

rálható, és jellemzően az egyén személyiségből fakadó hozzáadott értékeket nem, 

vagy csak részlegesen lehet megosztani. 

Ugyanakkor a kutatásunk során azt is látnunk kellett, hogy habár ennek a tudás 

transzfernek kölcsönönösnek, és elfogadott gyakorlatnak kellene lenni mindkét fél 

számára, ám ezt a élet még nem mindig igazolja vissza. Vagyis a kismamák visszaté-

résekor hasonlóan gondot kellene fordítani arra, hogy újra be tudjanak kapcsolódni a 

munkába, és tudásuk újra naprakész legyen. Ez egyrészt a kismama feladata kell, 

hogy legyen, ám úgy véljük, hogy a cég felelőssége is, hogy a tudás aktualizálása, és 

ez által a szervezetbe történő beépülése és értéképítése sikeres legyen.  
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