
BENCSIK ANDREA 

Miért nem működik? 

Tudásmenedzsment magyar módra… 

Bevezetés 

Hosszú évek óta elkötelezett híve, hirdetője vagyok a tudásmenedzsment létjo-

gosultságának. Az utóbbi több mint 10 évemet a tudományos kutatás, oktatás 

területén szinte csak annak szenteltem, hogy az elméleti alapok után a lehetősé-

gek tárházának feltárásával kövessem, olykor újat tudjak hozzá tenni a nemze t-

közi megoldásokhoz. Számtalan gyakorlati vizsgálatot folytattunk KKV -k és 

nagyobb vállalatok, intézmények körében arról, hogyan lehet ezt a nagyon sok 

lehetőséget magában foglaló logikát, kultúrát meghonosítani hazai vállalataink-

ban. Bár megfogalmazható a rendszer lépései között néhány kritikus fázis, me-

lyek többet foglalkoztatják a közvéleményt és a szakembereket, de valójában 

hiába a koncentrált figyelem 1-1 lépésre, ha az egész nem áll össze stratégiává, 

ha a vezetés nem tudja megteremteni a háttérben a szükséges kulturális jellem-

zőket, ha nem akarjuk tudomásul venni saját hiányosságainkat, vagy nem akar-

juk megérteni a rendszer hordozta lehetséges gazdasági eredményeket. (Bencsik, 

2009) 

Bár örömmel tölt el az a tény, hogy a 10 évvel ezelőtti bizonytalan, olykor 

akár értetlen tapogatózások után napjainkra szinte nincs olyan vállalat, vállala-

kozás, amelyik legalább ne hallott volna erről a lehetőségről, még sincs okunk 

felhőtlen boldogságra. A kutatások számos problémát megfogalmaztak már, 

legalábbis elméleti szinten arról, hogy hol lehetnek a legnagyobb hiányosságok, 

vagy sürgető tennivalók, még sincs áttörő siker. Több – elsősorban nagy – válla-

lat vallja, hogy kiépítette, építi rendszerét, megfogalmazta TM-stratégiáját, s a 

gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy mégsem működik.  (Bencsik, 2013) 

Korábbi tanulmányaimban, könyveimben, (Bencsik 2009a; 2009b; 2009c; 

2011a; 2011b; 2012; 2013) részleteiben számoltam be 1-1 lefolytatott kutatás 

eredményeiről, most egy kicsit más aspektus vázolására vállalkozom. A vállala-

tok konkrét megnevezése, jellemzése nélkül összegzem azokat a saját tapasztala-

tokat, melyek egyértelművé teszik a működésképtelenség általában érzékelhető 

okait, s a tennivalók irányát. S bár illúzióim nincsenek, talán ezen gondolatok 

mégis hozzájárulhatnak a gondolkodásmód megváltozásához, vagy a valós cse-

lekedetek kezdeti fázisához. 

Annak érdekében, hogy a tudásmenedzsment rendszer elméleti logikája, a 

gyakorlatban alkalmazható egyik legsikeresebb modellje alapján végzett felmé-

rések eredményei, azok egymásra épülése érthetőek legyenek, és minden olvasó 
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számára azonosítható módon jelenjenek meg a TM rendszer fázisai, szükséges-

nek tartjuk az alkalmazott modell rövid elméleti összegzését. 

A tudásmenedzsment-rendszer körfolyamata 

A klasszikus értelmezés szerint az emberi tudás menedzselése (a tudással való 

gazdálkodás és hasznosítása) alatt értünk minden olyan tevékenységet, melynek 

célja egy szervezeten belül felhalmozott, dokumentált ismeretek és implicit tu-

dás, szakértelem, tapasztalat feltérképezése, összegyűjtése, rendszerezése, meg-

osztása, továbbfejlesztése és hatékony hasznosítása. A definíció meghatároz 

számunkra egy olyan tevékenység-láncolatot, mely saját magába visszafordulva 

a tudás menedzselését egy előre haladó, fejlődő, ciklikus folyamatként ábrázolja. 

(Davenport, 1996, Gholami, 2013) 

Ez a logika a szervezeti tudásbázis kialakítására és irányítására koncentrál. 

Egy olyan tevékenység-láncolat, amely egy fejlődő, ciklikus folyamatként hoz-

zájárul a szervezet versenyképességének és eredményességének növeléséhez. 

A legismertebb modellt Probst et al (2006) alkotta meg, mely nyolc alkotó-

elemből áll. (Kovács Géczi, 2001) Ez a nyolc elem: a tudásprioritás meghatáro-

zása, a tudás azonosítása, a tudás megszerzése, a tudás fejlesztése, a tudás szét-

osztása, a tudás hasznosítása, a tudás rögzítése, és a tudás ellenőrzése.  

A vállalatok alapvető igénye pontos és megbízható áttekintést kapni arról, 

milyen tudásra van szükségük (tudásprioritás meghatározása), és hogy ez a tu-

dás milyen mértékben áll rendelkezésre jelenleg a szervezetben ( tudás azonosí-

tása). Ehhez elemezni kell: egyrészt a meglevő adat-, információs- és tudásfo-

lyamatokat, valamint hogy ezek mennyiben felelnek meg az igényeknek, más-

részt pedig a folyamatok elemzése alapján meg kell határozni az adat-, informá-

ció- és tudásigényeket. (Probst et al., 2006) 

A tudásszerzés történhet formális és informális módon is. Davenport és 

Prusak (2001) véleménye szerint az informális hálózatok általában pontosabbak, 

de rendszerint személyes interakciót követelnek meg. Ugyanakkor éppen mivel 

személyes kapcsolatokon keresztül, szájról szájra terjednek az ismeretek, ezért e 

hálózatok eleve létrehozzák a sikeres tudáscsere alapját, a bizalmat.  

Ugyanakkor a tudást nem elég összegyűjteni, ugyanis ahhoz, hogy egy válla-

lat igazi versenyelőnyhöz jusson a tudásmenedzsment segítségével, a tudást fe j-

leszteni is kell, mind egyéni, mind szervezeti szinten. A tudásfejlesztés célja, 

hogy a szervezeten belül a dolgozók saját maguk generálják a szükséges ismere-

teket, amely magában foglalja ötletek, modellek, képességek, termékek, folya-

matok stb. kifejlesztését. 

A tudás szétosztásának célja, hogy megsokszorozza az ismereteket a vállala-

ton belül. A tudásátvitel két részből áll: továbbításból és  a tudás felszívásából az 

adott személy vagy csoport által. Ha az ismereteket a címzett nem fogadja be, 

akkor a tudástranszfer nem jött létre. A tudás puszta elérhetővé tétele nem jelent 

átvitelt is. (Tomka, 2009) 



Miért nem működik? 

31 

A tudás felhasználásának kell biztosítani azt, hogy a tudást produktívan és a 

vállalat eredményességének javítására használják. Ez a tudásmenedzsment fő 

célja. Hiába minden erőfeszítés, ha nem használják az ismereteket.  

A tudás rögzítése annak biztosítását jelenti, hogy az azonosított, megszerzett 

vagy kifejlesztett, elosztott és felhasznált tudást a jövőben is a vállalat dolgozó i-

nak a rendelkezésére bocsássa. A tudás rögzítéséhez kapcsolódik a tudás keresé-

sének, elérhetőségének a lehetősége különböző módszerek, eszközök, eljárások 

segítségével. Ugyancsak ide tartozik a folyamatos, rendszeres és tudatos aktual i-

zálás, frissítés, valamint az illetéktelen behatolások ellen a kellő mértékű ada t-

védelem. Ez a szakasz egyaránt magában foglalja a rögzítés, a rendszerezés, a 

tárolás és a frissítés mozzanatát. 

Az utolsó alkotóelem a tudás ellenőrzése, amelynek sokszor nem tulajdoní-

tanak kellő jelentőséget, ugyanis mindazt, amit nem lehet mérni, nem is részes í-

tik kellő figyelemben. A tudásellenőrzés felülvizsgálja a célok elérését és lehe-

tővé teszi a szervezeti tudás változásainak láthatóvá tételét. (Probst et al., 2006) 

A tudásmenedzsment ciklus elemeit nem önmagukban kell vizsgálni, hanem 

mindig rendszerszemléletet alkalmazva, az összefüggések figyelembevételével. 

Hatékony működéséhez elengedhetetlen egy tudásmegosztó szervezeti kultúra, 

melyet a bizalom légköre hat át, továbbá olyan ösztönzési és egyéb rendszerek 

kiépítése, melyek a dolgozókat arra késztetik, hogy természetes legyen számukra 

a tudás megosztása, a közös munka és együttgondolkodás. 

A következőkben ezen modell logikája alapján, haladva adok bepillantást 

azokba a tényleges gyakorlati megvalósítást akadályozó tényezőkbe, melyek 

lehetetlenné teszik a TM rendszerek hazai gyakorlatát. 

Az első két elem, még a modell lépéseinek bemutatása előtt az a két alapfel-

tétel, melyek létezése nélkül valóban felesleges arról gondolkodni, hogyan tudja 

egy cég a stratégiáját a TM logika köré építeni. A két feltétel:  

− Jól kidolgozott, a vállalati folyamatokhoz teljes mértékben illeszthető, 

azokat kiszolgálni képes IT rendszer, (de csak egy rendszer!) (Noszkay et 

al, 2010; Evers – Gerke, 2013) 

− Tanulószervezeti kultúra kialakítása és működtetése, mely lehetővé teszi a 

mindennapok gyakorlatában a bizalomra épülő, a közös gondolkodáson és 

cselekvésen alapuló, de az önálló gondolkodást és felelősségvállalást pre-

feráló, folyamatos tanulási lehetőséget biztosító, egyéni és szervezeti cé-

lok elérését. (Senge, 2006; Eggs, 2012; Md. Zahidul et al, 2011) 

A vizsgálatok jellemzése 

A tudásmenedzsment rendszerek vizsgálatát, vállalati gyakorlati alkalmazását, 

annak módszereit és más vállalati folyamatokkal való összefüggéseit célzó kuta-

tások 2006. és 2013. között több részletben, különböző fókusz ponttal kerültek 

lefolytatásra. A vizsgálatok módszertana kvalitatív és/vagy kvantitatív technika 

volt. A vizsgálatok jellemzőit az alábbi 1. sz. táblázat összegzi.  

  



Bencsik Andrea 

32 

A kutatás 

ideje 
A kutatás célja 

kutatásban 

érintettek 

minta elem-

száma 

kutatás mód-

szere 

2006-

2007 

tudásmegosztás jellem-

zői korosztályok között 

3-7 éves, 6-15 

éves; 14-19 

éves; 18-25 

éves; 25 év 

feletti korosz-

tály 

korosztályon-

ként 100-150 fő 

(magyar és 

szlovák össze-

hasonlítás) 

kérdőív és 

strukturált 

mélyinterjú 

2008-

2009 

tudásmenedzsment stra-

tégia megfogalmazása 
KKV 456 kérdőív 

2008-

2010 

tudásmenedzsment 

rendszerépítés és szer-

vezeti tanulás 

KKV 

508 (magyar) 

238 (szlovák) 

19 (magyar) 

5 (szlovák) 

kérdőív 

 

strukturált 

mélyinterjú 

2008-

2009 

csoportmunka alkalma-

zása a tudásmegosztás 

érdekében 

profitorientált 

cégek, 

 

oktatási intéz-

mények 

486 

 

491 (hallgató – 

oktató 

kérdőív 

2010-

2011 

tudásmegtartást célzó 

eszközök alkalmazása 

250 főnél több 

alkalmazottat 

foglalkoztató 

cégek 

312 

30 

 

5 

kérdőív és 

strukturált 

mélyinterjú, 

esettanulmány 

2012 
tanulószervezeti kultúra 

kialakítása, működése 

profitorientált 

cégek 
38 mélyinterjú 

2012-

2013 

tudásmenedzsment 

rendszerépítés és érzel-

mi intelligencia össze-

függései 

gazdálkodó 

szervezetek 

246 

 

10 

kérdőív, 

 

vezetői fókusz 

csoport 

2013 
mentori rendszer műkö-

dése 

gazdálkodó 

szervezetek 
43 

strukturált 

mélyinterjú 

1.táblázat 2006-2013 között folytatott tudásmenedzsment kutatások jellemzői 

A továbbiakban a kutatás kvalitatív elemeire és eredményeire fókuszálva 

folytatjuk a magyar valóság jellemzőinek bemutatását. 

A kutatás módszertana 

A kvalitatív kutatás egy adott szakterülettel vagy egy valós szituációval való 

szoros érintkezéssel, hosszabb időn keresztül történő érdeklődést jelent.  (Miles 

és Huberman, 1994, p. 6.) 

Ennek során lehetőség nyílik egy rendszerszemléletű, átfogó, integrált képet 

kapni a vizsgálat tárgyáról, annak logikájáról és szabályairól. 

A kvalitatív kutatási módszerek elsősorban a megértést szolgálják és relatíve 

kis mintán alapulnak. Két nagy csoportra oszthatjuk, megkülönböztetünk közvet-

len és közvetett megközelítésű eljárásokat. Esetünkben a szükséges információk 

közvetlen módszerrel megszerezhetők voltak, így ezt a módszert választottuk. A 

két leginkább alkalmazott fajtája a fókuszcsoport és a mélyinterjú. A fókuszcso-

port strukturálatlan és közvetlen interjú, előnye a csoportból fakadó szinergiaha-



Miért nem működik? 

33 

tás, ez esetben könnyebben merülnek fel új ötletek, elképzelések, és egyidejűleg 

több ember is megkérdezhető (Malhotra, 2008). 

A mélyinterjú estén egyetlen interjúalany áll a kérdések elé. A fókuszcso-

porttal szemben ez esetben lehetőség van egy meghatározott probléma, valós 

eset mélyebb feltárására. Előnye, hogy a válaszadó nem érzi kényszernek a cso-

port véleményével való azonosulást (Malhotra, 2008). 

A kutatásaink különböző fázisaiban (tekintettel az éppen aktuális összefüg-

gésekre), mind a két technikát használtuk. Adott helyzetben a csoportos technika 

előnyeit preferáltuk, vagy az egyéni vélemények középpontba helyezését válasz-

tottuk. Gyakorlott, a témában jártas moderátorok, kérdező biztosok segítették a 

felmérés korrekt lebonyolítását. Előzetesen rögzítettük az interjúk logikáját, így 

behatároltuk azokat a területeket, amelyeket mindenképpen fontos volt feltárni. 

(Probst modell lépései determinálták a kérdéseket). Az eredmények értékelése 

során az előzetesen elvégzett (feltáró) kvantitatív kutatás eredményeit szem előtt 

tartottuk, kezelve ezzel a személyes hatás következményeit a kvalitatív vizsgála-

tok esetében és következtetéseink megfogalmazása során. 

A vizsgálati minta 

A sokaság olyan elemek összessége, amelyek közös jellemzőkkel bírnak, és 

megfelelnek a kutatási probléma céljainak. (Malhotra, 2008, p. 364.) 

Esetünkben a vizsgálati egységeket magyarországi KKV-k, bizonyos szituáci-

ókban nagyvállalatok, forprofit és nonprofit szervezetek képezték, melyek vizsgá-

lata segít átfogó képet adni a legjobb és legkevésbé jó gyakorlatok alkalmazásáról 

a tudásmenedzsment rendszerek bevezetése, működtetése tekintetében. 

A fenti logika szerint a felemlegetett sokaság elemeiből történt a minta kivá-

lasztása. A kvalitatív kutatásban a mintaválasztás elsősorban az elméleti meg-

fontolásokon alapult. A kvalitatív mintavételt általánosságban a következő elvek 

szerint lehet elvégezni (Miles és Huberman, 1994; Gelei, 2002, p. 169–170.): 

− kis elemszámú minta és azok környezeti kapcsolatai (szemben a nagy 

mintával); 

− célirányosan, előre megválasztott minta (szemben a véletlen mintavétel-

lel); 

− elmélet alapján fókuszált minta (a reprezentativitással ellentétben); 

− lépésről lépésre formálódó minta (nem előre definiált). 

Jelen kutatás esetében nem volt cél, hogy a vizsgálat után olyan következte-

téseket vonjunk le, amelyek igazak a teljes sokaságra. A megfogalmazott cél 

miatt ennek nem is lenne realitása. Így nem volt szükség reprezentatív mintára, s 

nem volt követelmény, hogy a minta elemeit véletlenül válasszuk ki (Malhotra, 

2008). A minta elemeinek kiválasztásakor arra törekedtünk, hogy minél sokszí-

nűbb legyen, ezért elbírálásos mintavételt alkalmaztunk. A megkérdezettek min-

den esetben a felső vezetői körből kerültek ki. 

A kvalitatív kutatások lefolytatása 

A megközelítőleg azonos értékelési lehetőség érdekében a vezetői vélemények 

felmérésére és elemzésére előre rögzített logikát alkalmaztunk, melytől nem, 



Bencsik Andrea 

34 

vagy csak kis mértékben tértünk el egyes esetekben (az adott szituáció követel-

ményeinek megfelelően). Az interjúk lebonyolítása az alábbi logika szerint tör-

tént (lsd 2. táblázat). 
 

Adatfelvétel 

Előzetesen A kutatásban részt vevő szervezetek környezetének, kapcsolata-

inak, tevékenységének, eredményességének vizsgálata. 

0-10 perc Az interjú alany számára a kutatás céljainak, várható eredmé-

nyeinek és módszertanának ismertetése. 

10-60 perc A Probst modell lépéseinek megfelelően a megkérdezett vezető 

véleményének feltárása saját szervezetének jellemzőiről.  

60 -90 perc Tipikus esetpéldák felemlegetése (storytelling, kritikus esetek 

módszere). 

90 -95 perc Lezárás, visszajelzés a lefolytatott interjúra. 

Adatrögzítés 

A lekérdezés előtt Internetes és személyes források alapján előzetes feljegyzések, 

vázlat készítése. 

A lekérdezés alatt Kézi jegyzetek, digitális rögzítés (előzetes engedély esetén) 

A lekérdezés után 

közvetlenül 

Kézi jegyzetek kiegészítése, szükség esetén utólagos digitális 

rögzítés, számítógépes dokumentumok készítése. 

Adatelemzés 

A teljes 

lekérdezés után 

Az egyes interjúkat összesítve elemeztük, tartalomelemzés, 

azonos és eltérő gondolatok, vélemények kutatása módszertanát 

preferálva. 

Az adatelemzés során a kvantitatív elemzés eredményeit szem 

előtt tartottuk, azokat megerősítő és kiegészítő, az azoktól elté-

rő, esetleg cáfoló vélemények keresése, gyűjtése, összevetése, 

értékelése.  

2. táblázat A kvalitatív kutatás logikája (interjú és fókusz csoport esetén azonos 
logika alapján) 

A kvalitatív kutatás adatainak elemzése különbözik a kvantitatív kutatások-

tól (Ryan–Bernard, 2003; Strauss–Corbin, 1990; Miles–Huberman, 1994; Max-

well, 1996). A leginkább célravezető módszer a saját logikához és kutatási cél-

hoz illeszkedő modell alkalmazása. Esetünkben az alábbi logikai modellt alkal-

maztuk: 

1. Az interjúalanyok, céges információk és első intuíciók alapján egy álta-

lánosan jellemző kép meghatározása. 

2. Az egyes kérdések (logikai lépések) kapcsán kapott információk elemzé-

se, kapcsolatok, összefüggések, eltérések meghatározása. 

A vizsgált kulcsterületek a Probst modell (Probst et al, 2006) lépései voltak. 

Az ennek során felemlegetett, leggyakrabban problémát jelentő helyzetek 

bemutatására vállalkozunk (a teljesség igénye nélkül) az alábbi fejezetben. 

A felmérés során kapott eredmények, azokból levont következtetések, a saját 

és a kutatásokban részt vett kollégák személyes tapasztalataival egészülnek ki a 

tanulmány további fejezeteiben. 
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A Probst modell lépéseinek vizsgálata során szerzett tapasztalatok 

A fenti ígéretem szerint az ismert Probs modell (Probst et al, 2006) lépései szol-

gálják az alapot a gyakorlati tapasztalatok összegzéséhez. Hangsúlyozni szere t-

ném, hogy az interjúkból, a fókusz csoportok megjegyzéseiből származó általá-

nos tapasztalatok, kutatási eredmények, személyes élmények állnak a követke-

zőkben leírtak mögött. Kivételek mindig vannak, melyek ez esetben is erősítik a 

szabályt, azaz a magyarországi TM rendszerek működésképtelenségének okait. 

Az alábbiakban a vizsgálati modell kapcsolatrendszere látható. (1. ábra) 
 

 

1.ábra Probst modell (Probst et al, 2006) kapcsolatrendszere 

Ahogy az ábrából látható, a modell lépései egymásra épülnek, és valamennyi 

esetben közöttük összefüggés él. Ez máris előrevetíti annak az igényét, ami a 

tanulószervezeti kritériumok között megjelenik, hogy a vezetésnek képesnek kell 

lennie ezt az összefüggést látni, felismerni, és folyamatosan szem előtt tartani. 

Vegyük sorra a lépések realizálásának feltételeit, a működésükhöz szükséges 

gyakorlat követelményeit. 

1.) A vállalat egészét tekintve az első szükséges tennivaló a tudás prioritások, 

célok meghatározása. (Polányi, 2009) Miért nincs vagy miért működésképte-

len? 

– A gyakorlat azt mutatja, hogy a KKV-k esetében a legtöbb esetben nincs 

stratégia (Bencsik, 2011b). Nincs, és nem is akarnak vele foglalkozni, a cél a 

túlélés, ehhez nem kell stratégia, csak ügyeskedés! A legkisebb cégek egyá l-

talán nem tartják fontosnak, hogy stratégiai szinten gondolkozzanak, vagy 

nincs meg a tudásuk, felkészültségük ahhoz, hogy el tudják azt készíteni. A 

külső szakértő igénybevétele ez esetben szóba sem jöhet, hiszen ha a túlélés 

a cél, nincs anyagi lehetőség külső segítség bevonására.  

– Előfordult, hogy bár a stratégiai gondolkodás alapjai tetten érhetők, de a 

tulajdonos nincs tisztában annak jelentőségével, és nem is tud róla, hogy ő 

valójában hosszú távú elképzeléseit építi. Ez a tipikusan tudattalanul hasz-
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nált stratégiai gondolkodás. Az esetek jelentős hányadában a TM rendszer 

építése már itt elbukik.(Bencsik, 2013) 

– A nagyvállalati gyakorlatban ritkán fordul elő stratégia hiánya (Farkas et al, 

2005). Ezen vállalatok esetében gyakrabban fordul elő, hogy a felülről meg-

fogalmazott stratégiai elképzelések nem jutnak el a megfelelő szintekre. 

Vagy a különböző szinteken tevékenykedő vezetők nem értenek egyet a felső 

vezetés kezdeményezéseivel vagy egymással, ezért nem a célok kerülnek a 

középpontba, hanem a saját érdekek felülírják azokat. Ez a probléma a kö-

vetkező TM lépésnél máris visszaköszön. Nem azt az embert, nem arra a cél-

ra alkalmazzák, ami a stratégiában megfogalmazódott. Természetesen a 

KKV-k esetében gyakrabban felemlegetett sajátos összefonódások, kapcsola-

ti tőke rosszul értelmezett előtérbe helyezése, érvényesítése a nagyok eseté-

ben is igaz. 

2.) A TM rendszer következő lépéseként a tudás azonosítására kerülne sor, mely 

az előző fázis hiányában nem életképes lehetőség (Davenport & Prusak, 

2001; Lakatos, 2005; King, 2001). Több tipikus megoldással találkoztunk. 

– Az egyik, hogy mivel nincs stratégia, nincs következő lépés, a jelen igényei-

hez igazodva próbálnak szinten maradni mennyiségben, minőségben, és nem 

fejlesztenek, nem tudnak, akarnak túllépni saját magukon . Ez esetben, amíg 

a piacnak van igénye a termék, szolgáltatás jelenlétére, működik/vegetál a 

cég, azonban a további sorsa a jövő kérdőjele. Így tehát nincs is szükség a 

tudás azonosítására, mert a jövő igényei nem merülnek fel kihívásként a cég 

életében. 

– A másik megoldás, hogy kellő magabiztossággal elhitetik magukkal, hogy 

képesek saját erőből lereagálni a környezeti kihívásokat, azonosítatlanul is 

elő tudják hívni azt a tudást, ami a problémák megoldásához, a túléléshez 

szükséges. Valós tudásazonosítás ez esetben sem merül fel igényként, csupán 

a két helyzet megjelenése, a vezetői gondolkodás különbözik egymástól. 

– Nagyvállalatok esetében a leggyakrabban előforduló hiányosság, hogy nin-

csenek tisztában a belső tudással. Bár nagyvonalakban ismerik a munkatársa-

ik felkészültségét, de minden esetben tartalékokat tudtunk felmutatni. Ez azt 

jelenti, hogy nem alkalmaznak a tudás azonosítását lehetővé tevő megoldá-

sokat, nincs tudás- vagy kompetencia térkép, nincs konkrét adatbázis az el-

érhető, naprakész, belső hasznosítható tudásról. Ezért új munkatárs vagy 

szakértő igénybe vételére kerül sor, indokolatlan kiadásokat generálva. A 

multinacionális vállalatok esetében többször találkoztunk olyan kijelentéssel 

az alsóbb vezetői szinteken, hogy a feladatot felülről megfogalmazó me-

nedzsmentet nem érdekli, hogy mit tudnak valójában a munkatársak, mire 

lennének használhatók a szoros értelemben vett munkaköri feladataikon túl. 

Az elvárás, hogy az előírásokat tartsák be, végezzék azt, ami a munkakör-

ében szükséges, és ne akarjanak önállóan gondolkodni.  Mivel a munkakörbe 

való bekerülés feltételei, vagyis a felvételi folyamatok korrektsége is kíván-

nivalókat hagynak maguk után, ha mélyebb kutatásba kezdünk ezen a terüle-

ten, hihetetlen mértékű azonosítatlan, rejtett tudás tárható fel. Amennyiben 
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lehetővé válik számszerűsíteni ezen tudás értékét, kellő meggyőző erő fo-

galmazódhat meg a felső vezetés számára a gondolkodásmód megváltoztatá-

sa érdekében. 

3.) Ha eljut a cég menedzsmentje, tulajdonosa vagy vezetése arra a szintre, hogy 

felismeri saját hiányosságait és életben maradásának feltételeként a hiányzó 
tudás megszerzési lehetőségeinek kérdése merül fel. (Bencsik 2009a; 2011a; 

2013) 

– Korábbi években lefolytatott kutatásunk eredményként a KKV-k több mint 

60 %-a válaszolta, hogy a szükséges tudás (új munkatárs) megszerzése ese-

tén nem tudják a számukra leginkább megfelelő, legjobb munkaerőt kivá-

lasztani, mert nincs rá pénzügyi lehetőségük. Ez a hiány jellemzően két for-

mában jelenik meg. Egyrészt nincs pénz szakértő igénybevételére annak é r-

dekében, hogy egy kiválasztási eljárás megfelelő eredményt hozzon. Nem 

tudnak már a kiválasztási eljárás során sem olyan technikákat alkalmazni, 

mellyel biztosíthatják saját maguk számára a legkiválóbb szakember megta-

lálását. 

– Másrészt, ha mégis sikerül valamilyen módon azonosítani azt a leendő kollé-

gát, aki a jövő igényeinek való megfelelést biztosítani képes, nincs pénz arra, 

hogy versenyszintű fizetést és egyéb juttatásokat tudjanak adni neki, így e l-

veszítik az esélyt a cégbe történő bevonására. 

– Az anyagi lehetőségektől független probléma, – mely a kulturális előfeltéte-

lekkel hozható szoros összefüggésbe –, és mind a KKV-k, mind a nagyválla-

latok esetében domináns jelenség, hogy nincs is valós kiválasztás. Bár meg-

történik a hivatalos felvételi protokoll, de nem hozza az elvárt eredményt. Jó 

lenne ugyan egy kiváló szakember, szükség lenne a tudásra, de a  szociális 

kapcsolatok, a szoros értelemben tetten érhető társadalmi elvárások azt 

eredményezik, hogy olyan ember kerül be, aki valakinek az ajánlása, családi, 

baráti kapcsolatai következtében munkát „kell” kapjon. Ez a nemzeti kultúra 

vállalati szinten történő lecsapódásának eredménye, mely gyökereiben ássa 

alá a TM rendszer legfontosabb kritériumát. Nevezetesen azt, hogy szerez-

zük meg azt a versenyképességi tényezőt, mely a kiválósága révén biztosí t-

hatja a piaci előnyök megszerzését. Az esetek nagyobbik hányadában a fel-

vételi eljárás nem képes objektív alapokra építve eredményt produkálni. 

– Amikor belső utánpótlás formájában kerül sor munkakör betöltésére, vagy a 

karrier létrán történő előbbre lépésre. Az esetek nagy százalékában nem 

„tiszta” és korrekt ez a folyamat. Nem az kapja a jobb lehetőséget, aki meg-

dolgozott érte, aki birtokolja a megfelelő tudást (nem csak szakmai tudásról 

van szó!), hanem a korrupció, a „kapcsolati tőke” elsőbbséget élvez. Szemé-

lyes tapasztalat mondatja, hogy a károk ebben az esetben is felmérhetetlenek, 

különösen vezetői pozíciók betöltése esetén, és mivel nincs ellenpróba lehe-

tőség, nem tudjuk mit vesztünk, mert a másik lehetőséget nem próbáltuk. É r-

demes lenne egyszer számszerűsíteni a rossz döntések, a motivációvesztés, 

az elégedetlenség stb. következményeit. 
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– A tudásszerzés egyéb lehetőségei közül a standard megoldásokon túl tisztes-

ségtelen eszközök alkalmazását is felemlegették a vezetők. Idetartoznak a 

megvásárolható munkatársak, az elcsábítható kollégák, az ellopott ötletek, a  

cégek felvásárlása és tönkre tétele stb. Mivel ezek a módszerek többnyire 

pénzigényes megoldásokat jelentenek, elsősorban a nagyvállalati eszköz-

készletet gyarapítják. 

– Az interjú alanyoktól hallottunk kapkodó, hozzá nem értő, átgondolatlan 

döntésekről vagy személyes érdekek következtében olyan létszám leépítés-

ről, amiről rövid időn belül kiderült, hogy működés képtelenné tette a válla-

latot vagy intézményt. Egy intézet sok tapasztalt munkatársától szabadult 

meg egyik napról a másikra, elbocsátva olyan kulcstudással rendelkező em-

bereket, akik hiányában gyorsan kiderült, nem képesek fenntartani a korábbi 

működést. A következő hibás lépésként friss, tudatlan és tapasztalatlan ko l-

légákkal próbálták gyorsan helyreállítani a hiányt, mely további működésbeli 

gondokat okozott. Nem történt reális tudásfelmérés az új munkatársak eseté-

ben, nem volt kiválasztási kritérium rendszer, csak „tűzoltás”, nem valósult 

meg munkakör/tudás átadás, így hosszú idő elteltével sikerült a működést 

valamennyire visszaállítani, de a kérdés, milyen további veszteségek árán? 

Senki nem számolta ki, mekkora értéket vittek el a fejükben lévő tudás fo r-

májában az elbocsátott munkatársak, és mennyi idő alatt lehet az ő hiányukat 

pótolni úgy, hogy az eredményes működés reális elvárás legyen . Így a valós 

törekvés, mely a költség megtakarítás volt, az ellenkező eredményt hozta.  

4.) Természetes módon függ össze a következő probléma az előző hiányossá-

gokkal. Képesek-e a munkatársaik tudását fejleszteni, naprakész szinten tar-

tani a cégek? Ha a meglévő erőforrás állománnyal vagy a bekerült új kollégák 

tudásával kell gazdálkodni és továbblépni, képesek-e a cégek, vállalkozások 

finanszírozni a tudásfejlesztés igényeit? (Bencsik 2009b; 2009c; Farkas et al, 

2005; Ratten, V. – Suseno, 2006) A jelentkező problémák az alábbi formában 

merülnek fel: 

− nincs pénz a képzésre, vagyis a KKV-k jellemző és állandóan visszatérő 

finanszírozási problémája; 

− nem tudják, mit kell fejleszteni, mire kell készülni, hiszen ha nincs straté-

gia, nincs jövőkép, nem tudják honnan és hogyan lehet a ködös jövőbeli 

igényekre fókuszálni; 

− a munkatárs nem fejleszthető, rosszul mérték fel a képességeit; hiszen ha 

nem az elvárásoknak megfelelő legjobb ember kerül be, ha nincs célirá-

nyos kiválasztás, ha csak a háttérben húzódó összefonódások érvényesü l-

nek, nem lehetünk biztosak abban, hogy az új munkatárs bármilyen szin-

ten beváltja a hozzáfűzött reményeket; 

− a szervezetbe bekerült új kolléga több, jobb, magasabb szintű tudást hoz, 

de a hosszabb ideje ott dolgozó kollégákat ez nem érdekli, nem is akarják 

tudni, mit vehetnének át, mit lehetne hasznos beépíteni a meglévő folya-

mataikba. 

Tipikus jelenségként tapasztaltuk a külföldi tulajdonú cégek esetében a fe l-

vett új munkatársak nyelvtudásbeli hiányosságait, mely sokszor az első naptól 
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kezdve okozott működésbeli problémákat, és számos félreértés következménye-

ként komoly anyagi következményekkel járt. Sokszor felemlegetett probléma, 

hogy „nem baj, ha nem ért hozzá, majd nálunk megtanulja, amit kell” jelszó 

érvényesülése. Igen, de a betanulás idején okozott problémák (műszaki – gazda-

sági) következményeit is a cég viseli. Ha nincs kitől kérdezni és a munkatársnak 

saját magának kell kitalálnia a megoldást, vagy képes rá, vagy sem. Kérdés, 

eközben mennyi kárt okoz? 

Ezek az esetek tehát nem látható veszteséget, akár vagyonvesztést eredmé-

nyeznek. Ugyanis a kiválasztásra nem költ a cég, nem fizeti meg a szükséges 

tudást, ugyanakkor számolatlanul költi a pénzt (napi szinten közvetlenül nem 

jelenik meg kiadásként) olyan emberek alkalmazására, akik nem segítik a sikeres 

működést, sőt felkészületlenségükkel, tudatlanságukkal számos gazdasági kárt 

okoznak a vállalkozásoknak (Poór, 2010). 

– Egy jól működő osztrák tulajdonú vállalakozás vezetőjétől elhangzott gondo-

lat, hogy „minden új embernek van egy kamionja, amit következmények 

nélkül megtölthet selejttel”. Kiszámolta vajon valaha, hogy mi kerül többe: 

tudatos kiválasztás/tudásszerzés – betanítás/tudásmegosztás, vagy a „vélet-

lenszerű” kapcsolati háló által generált felvétel és a munkában magára ha-

gyott munkatárs által okozott veszteség? 

– Nagyvállalatok esetében tapasztalt probléma ismét jelentkezett, nevezetesen 

hogy nincsenek tisztában a belső tudással. A gazdasági problémákkal nem 

küszködő nagyvállalatok esetében éves keret áll rendelkezése a kollégák to-

vábbképzésére. Ezt el kell költeni, mely teendőként úgy csapódik le az alsó 

vezetői szinten, hogy mindegy kit hova, miért iskoláznak be, lehet, hogy fe-

lesleges, hogy semmi további eredménye nincs, de ki tudják mutatni admi-

nisztratív módon, hogy az erre szánt pénzt felhasználták. Vagy rábízzák a 

kolléga saját választására a képzési igény meghatározását, mely sok esetben 

a kényelmes megoldás lesz. „Azt választom, amit már úgy is tudok, nem kell 

erőlködnöm”. 

– Hasonló jelenséget tapasztalhatunk abban az esetben, ha a tudás belül ren-

delkezésre áll, de vagy nem ismeri fel a vezetés, vagy tudatosan nem tart 

igényt annak a kiaknázására. Egyik nagyvállalati vezetővel történt beszélge-

tés során hangzott el, hogy a vezetés kifejezetten akadályozza a gondolkodni 

akaró, ötletekkel előálló kollégákat az új dolgok alkotásában. Mondván, „a 

tulajdonos elképzeléseinek kell érvényesülni, senkit nem érdekel, hogy van 

jobb ötlete a kollégának, azt kell csinálni, amit mondanak.” ez nem csak pil-

lanatnyi problémát okoz a kollégák önértékelésében, hanem hosszú távon fe-

leslegesség érzést, motiválatlan munkatársak sokaságát.  

5.) A TM-rendszernek a leginkább kritikus lépése a tudásmegosztás lehetőségei-

nek, feltételeinek megteremtése. (Probst, 1998; Bencsik 2013; Kiss, 2009; 

Szerb, 2008; Tjakraatmadja et al, 2011) 

– Az általánosan tapasztalt magyar viselkedés és gyakorlat egyetlen szóban 

összegezhető a munkatársak tudásmegosztáshoz való hozzá állása tekinteté-
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ben: NEM! Természetesen ennek a szónak a legkülönbözőbb cizellált és a l-

pári megnyilvánulásaival találkoztunk, de a lényegen ez mit sem változtat. 

Általános jellemző, hogy a kollégák a mindennapokban, ha rájuk bízzuk a 

tudásmegosztás feladatát, biztosan nem fognak önként és saját jó szántukból 

lehetőséget, előrejutást, magasabb fizetést, pozíciót biztosítani „versenytár-

saiknak” a munkahelyükön. Ugyanis mindenki tudja, hogy bármennyire 

igyekszünk elérni, vagy szépíteni a jelen adottságokat, a munkahelyi együtt-

működés nem érvényesül, a munkatársak, vezetők között gyakran elhatalma-

sodik az egészségtelen versengés. Bizonyos mértékben a különböző kény-

szerhelyzetekkel, vagy csoportos munka, közös feladatmegoldás segí tségével 

próbál a menedzsment tudásmegosztást kieszközölni, de az valójában nem 

működik, nem ér célt. Részben a nemzeti, vállalati kultúra, a biza lmatlanság 

uralja ezt a vállalati problématerületet, de az emberek évszázados beidegző-

dései, a jelenkor gazdasági helyzete is erősítik az emberek viselkedését a tu-

dás visszatartása tekintetében. Nem egy esetben határozott kijelentésekkel 

találkoztunk szülési szabadságra távozó vagy munkakört váltó kollégákkal, 

akik egyértelműen kijelentették, semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy 

maradéktalanul átadják tudásukat. A véglegesen távozók esetében különösen 

igaz ez, de az ideiglenesen munkából kiesők is hasonlóan gondolkodnak.  Hi-

szen ha a követő kolléga jobb, nincs esély a visszatérésre.  

– A véglegesen távozó munkatársak esetében, a megkérdezettek beszámoltak 

olyan váratlan helyzetekről, mint kiürített számla, letörölt merevlemez, meg-

semmisített dokumentáció, elijesztett megrendelő/vevőkör stb. Ezek a talán 

legdurvább esetek, amelyekkel találkoztunk, de a finomabb megoldások so-

kasága érvényesült. 

– Nem csak arról kell szót ejteni, hogy ha a távozó munkatárs elviszi a tudást, 

vagy nem akarja megosztani az utódjával, hanem a továbbiakban együtt dol-

gozó, közös munkára beállított kollégák esetében is számos gond került elő. 

Részben az új munkatárs tudásának a beépítése, összehangolása, részben a 

szükséges tudás elsajátítása esetében. Előfordult, hogy konok módon ragasz-

kodva korábbi tapasztalataihoz nem tudott beilleszkedni az új elvárások 

rendszerébe, kavarodást, és zavart okozva ezzel a már egyébként kialakult, 

működő folyamatokban. Szintén probléma, ha az új munkatárs nem befogadó 

a szükséges tudás tekintetében. Elutasít minden segítséget, mondván, ő is 

meg tudja tenni, tanulni, nem kell neki „szárazdajka”. Ennek a problémának 

a megjelenése olyan formában érhető tetten, mint az időbeli csúszások, nem 

megfelelő megoldások, minőségi reklamációk, magas selejt arány, költséges 

megoldások stb.. 

– Ugyancsak szélsőséges, de valós probléma, amikor nincs kitől átvenni a 

tudást. Vagy teljesen új területet alakít ki a cég, vagy a távozó munkatárs 

nem találkozik utódjával. Ebben az esetben a kolléga magára utaltságából 

fakadnak komoly gazdasági hátrányt jelentő problémák (rossz műszaki meg-

oldások, helytelen eljárások, rossz kivitelezés, nagy mennyiségű anyagfel-

használás, selejtes termékek vagy visszautasított szolgáltatások  stb.). 
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– Egy külföldi tulajdonú közepes méretű vállalatnál fordult elő a következő  

helyzet. SAP képzésre küldtek egy kolléganőt, – tudvalévő a rendszer műkö-

dése elsajátításának költsége, különösen, ha minden modul ismeretét szere t-

nék megtaníttatni a kolléganőnek. Több hónapon át tartó oktatás, külföldi 

utazások költsége terheli a cég költségvetését. A munkatárs kiválóan hasz-

nálja a rendszert, de rajta kívül senki nem ért hozzá. Ő maga próbálta kez-

deményezni, hogy mást is vonjanak be a rendszer használatába, legalább rész 

modulok használatába, de a vezetés nem hajlandó erre. Jelen esetben  nem 

tud szabadságra menni, mert naponta többször keresik megoldatlan helyzetek 

miatt, ha beteg, képtelenek helyettesíteni, állandóan zaklatják, és benne is 

felmerült a kérdés, mi történne, ha eltávozna a cégtől. Jogosan merül fel a 

kérdés, vajon kiszámolta a cég a tudásmegosztás hiányának következménye-

it? Miért nem tesz ellene? Ennyire jól állnak anyagilag, hogy ez nem számít? 

– Egy állami intézmény esetében fordult elő az az eset, hogy az egyik vezetői 

pozícióban tevékenykedő munkatárs magasabb beosztásra pályázott. Mivel 

nem őt választotta a vezetés, sértettségében távozott az intézménytől. A ve-

zetői feladatainak átadására fizikailag ugyan sor került, de szándéka szerint, 

hogy a cég érezze az ő távozásának következményeit, csak a dokumentumo-

kat és a tennivalók felszínes információit adta át. A pénzügyi kereteket leürí-

tette, a kapcsolatokat, azok forrását megtartotta, a számítógépét letakarította, 

a ténylegesen fontos, kulcs tudás az ő birtokában maradt. Komoly problémá-

kat hagyva maga után az őt követő vezetőnek, a keze alatt tevékenykedő kol-

légáknak, és közvetve az egész intézménynek. 

Látható, hogy számtalan esettel találkoztunk, amelyek mindegyike elkerülhe-

tő lenne, ha a megfelelő bizalmi kultúra, a munkatársi együttműködés, vezetői 

hajlandóság, felkészültség megvalósulna. (Janicot – Mignon, 2012) 

6.) A Probst modell lépéseinek megfelelően, ha elvi szinten feltételezzük, hogy 

valamilyen szinten mégis működik a tudásmegosztás, gondoskodnunk kell ar-

ról, hogy ez a tudás a lehető legmagasabb szinten felhasználásra kerüljön a 

cégen belül, beépüljön a mindennapi folyamatokba, munkába. (Raisch et al, 

2010; Probst, 1998; Noszkay et al, 2010) 

– Mivel igen nehezen mondhatjuk meg, hogy pl. egy képzés során ki mennyit 

fejlődött, még ennél is nehezebb megmondani, hogy a tanultakat milyen mér-

tékben építi be a mindennapi munkájába. (Különösen igaz ez a soft skillek 

esetében, melyek eredménye sokkal nehezebben mérhető, mint egyéb szak-

mai tudás. Pl. egy kommunikációs trénig vagy egy személyes hatékonyság 

növelő tréning, csapatmunka, konfliktuskezelés stb. esetén). S mivel ezek a 

tudás elemek nehezen megfoghatók, még nehezebben számszerűsíthetők a 

negatív következmények. Vannak kézzelfogható manuális tevékenységek, 

ahol ez a probléma leegyszerűsödik, de az esetek nagyobbik hányadában a  

valódi veszteség nem ezen esetekben halmozódik elsősorban.  

– Különösen érdekes ez a kérdés, ha az előző lépések során nagy hiányosságok 

vannak. Ha nem volt jó a tudásazonosítás, nem működött a tudásszerzés, ha 

kifejezetten ellenállnak a kollégák a tudásmegosztásnak, akkor ebben a lé-
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pésben valójában nincs mit tenni. Koncentrálhatunk csupán a mindennapi ru-

tinokra, melyek egy darabig cipelik a hátukon a működés terhét, de egy idő 

után érdektelenségbe fordul, és senki nem foglalkozik a valós tudáshasznosí-

tás lehetőségével. 

– Kutatásaink során, amikor erre a kérdésre sor került, a vezetők többsége nem 

is értette, mit szeretnénk tudni. Valahol természetes elvárás, hogy mindenki 

használja a tudását, de senki nem forszírozza, hogy a valós tudást használja -e 

a munkatárs, a legjobbat, annak csak egy hányadát, régen elavult, jobb lenne 

elfelejtetni vele, vagy tényleg a legértékesebb, amit a munkatárs csak tehet. 

A gazdasági jellegű veszteségek, az emberi és szociális hátrányok itt is ne-

hezen megfoghatók számok formájában, de csak időt kellene fordítani arra, 

hogy ez is hasonlóan a figyelem középpontjába kerülő kérdés lehessen és 

mérlegre kerüljenek a veszteség elemei és azok következményei.  

7.) Ha eddig mindent rendben találtunk volna, akkor van létjogosultsága a kö-

vetkező lépésnek. Rögzíteni kellene, a szervezeti memóriába beépíteni, min-

denki számára hozzáférhetővé tenni azokat az információkat, azt a tudást, 
amit kisebb – nagyobb gyakorisággal használ(hat)nak az arra rászoruló mun-

katársak. Ha a jól felépített előző fázisok megalapozzák ennek a hátterét, egy 

igazán sikeres vállalati működést eredményezhet. Nem kell újra feltalálni 

dolgokat, kitalálni már megoldott problémákat, tudunk tanulni mások sikere i-

ből és kudarcaiból, azonnal tudjuk, kihez mivel kell fordulni, ki az igazán  

kompetens, és hol van az a speciális tudás, amire épp szükségünk van (Laka-

tos, 2005; Lengyel, 2005; Farkas 2013). Jól működhetnek a rutinok, a kultúra 

segíti az esetleges hiányok pótlását, vagy a speciális tudás felkutatását a sze r-

vezeti működésben. A memória működőképessége hihetetlen segítséget je-

lenthet a továbbiakban a következő tudásazonosítás során, mert minden egy-

értelműen dokumentált és elérhető. (Kai Wah Chu et al, 2011) Mivel sajnos a 

tapasztalat azt mutatja, hogy már az előző fázisok sem működőképesek, ezért 

itt is számos nehézséggel kell szembenézni. 

– A probléma az, hogy sokszor nem is tudatosul a cégeknél, hogy bár hihete t-

len komolyan veszik az IT szerepét, újra és újra temérdek pénzt áldoznak a 

legújabb fejlesztések adaptálására, használják a különböző informatikai 

megoldásokat és használatukat kikényszerítik munkatársaikból, de a vég-

eredményt még sem tudják igazán kamatoztatni. A túl sok információ ugya-

nis ugyanolyan gond, mint az elégtelen tudás. Ellepnek az e-mailek, a kéret-

len adatok és szükségtelen információk, s már nem is tudják igazán, mi kell 

és mi nem, mi a fontos, és mi az, ami ignorálható. 

– További gond, ha nem az informatikánál ragadunk le, hanem a nem rögzíthe-

tő, nehezen átadható tudásról beszélünk. A nem dokumentálható tudásele-

mek, mint pl. az etikai normák, a viselkedésbeli elvárások, a kapcsolatok, az 

egyéb szervezeti szokások, automatikusan mindenki által elérhető rutinokat 

jelentenek egy jól működő cég esetében. Elvárás, hogy azok a szokások, ma-

gatartási és munkában használt minták, melyek csak és kizárólag az adott 

cégre jellemezőek, megmaradjanak a szervezeti memóriában akkor is, ha 
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nem tudjuk leírni, vagy elmondani, megtanítani a klasszikus értelemben 

használt módszerekkel. Ha adott területeken 1-1 profi szakértői tudás domi-

náns, és a tudás hordozója távozik a szervezettől, magával viszi azt a tudást, 

ami nem vált a memória részévé. 

– Az egyik vizsgált intézménynél 7 különböző, de információ tartalmában 

körülbelül ugyanazt a célt szolgáló informatikai rendszerrel találkoztunk. A 

munkatársak saját bevallásuk szerint nem is használják mindet, mindenki 

maga dönti el, melyik a szimpatikus vagy könnyebben kezelhető számára. 

Van 1-2, amit kötelezően ellenőrzés miatt fel kell tölteni, de a többit még 

csak nem is ellenőrzik. Így a kollégák hamar megtanulták, nincs értelme fog-

lalkozni mindegyikkel, és saját hatáskörben döntöttek arról, amit valójában 

nem tehettek volna meg. Felmerül a kérdés, senkinek nem hiányzik az ada t-

tartalom? Vagy akinek mégis kellene, 3-5 helyről válogatja majd össze a hi-

ányos tartalmak miatt azt, amire szüksége van. 

– A legutóbbi vizsgálatukban az egyik szervezet vezetője emlegette fel, hogy 

egyik vezetőjük távozott, és mivel nem volt egy grafomán típus, és vezető-

ként senki nem kérte számon rajta a rögzítési kötelezettségeit, egy sor fela-

dat, rutin munka, legjobb megoldások, problémakezelés, kapcsolatok  stb. a 

fejében volt. A távozása gyors volt, és semmit nem adott át az utódjának, 

(részben szándékosan, hogy érezzék a hiányát, részben, mert ő nem is tarto t-

ta fontosnak azokat a rutinokat másokkal megosztani), így a kezdeti műkö-

dés az új vezetővel igen csak göröngyösre sikerült. Itt is felvethető az oko-

zott kár anyagi következménye. 

8.) A tudásmenedzsment rendszer körfolyamatában a tudás értékelése egyfajta 

visszajelzés a munkatársak és a vezetés számára egyaránt, mennyire felel 

meg a stratégiában megfogalmazottaknak, eleget tudnak-e tenni a tudás fel-

használásával a hosszú távú célkitűzéseinknek?  (Bencsik, 2013; Phipps,– 

Prieto; 2012) Ez a kérdés szinte egyáltalán nem kerül megfogalmazásra, hi-

szen, ha az előző lépések nincsenek jelen a vállalati gyakorlatban, akkor ez 

biztosan nincs a gondolkodás középpontjában. 

– A napi vállalati gyakorlatban egyetlen ide sorolható lehetőséget emlegettek 

fel a megkérdezettek, ami a teljesítményértékelést jelenti. Tudjuk, ennek az 

alkalmazása KKV-k esetében csak nagyon ritkán jellemző, míg a nagyválla-

lati gyakorlatnak ma már elengedhetetlen része. Ugyanakkor a megvalósítási 

technikája szintén számos probléma forrása. A vezetők többsége nem tula j-

donít ennek jelentőséget, megteszi, mert szükséges, de nem a stratégiához 

igazított feltételekben gondolkodva, s nem a valós hasznot jelentő formában. 

A vezetők többsége kellemetlenül érzi magát az esetleges problémák vagy 

hiányosságok személyes megbeszélése során. 

– Egy másik cégnél elmondták, hogy a teljesítményértékelés csak formaság, az 

elkészült értékelő íveket a titkárnő íratja alá a munkatársakkal. Egy másik 

cég esetében bár személyes az írásos értékelés átvétele, de kérdezni senki 

nem mer, félve a következményektől, még akkor sem, ha nagyon igazságta-

lannak érzik a végeredményt. Az értékelés sok esetben nem a reális, tényle-
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ges teljesítményen, tudáshasznosításon alapul, és ami komolytalanná teszi az 

alkalmazását, hogy a leggyakrabban (a személyes sértettség és konfliktus ki-

alakulásától eltekintve) semmi következménye nincs az értékelés eredmé-

nyének. 

A kutatás eredményeinek összegzése 

A kvalitatív vizsgálatok a fentiekben bemutatott cégek, vállalatok, intézmények 

vezetőinek véleményét vette górcső alá a Probst modell 8 lépése alapján saját 

szervezetük tudásmenedzsment rendszerének kiépítése tekintetében. Jelen ta-

nulmányban az akadályozó tényezőkre fókuszálva mutattuk be a kvalitatív vizs-

gálatok eredményeit. 

A fent megfogalmazott kritikus problémák a mai magyar vállalatok többsé-

gének gondot okoznak, és hátrányos következményeket jelentenek tudásme-

nedzsment gyakorlatukra. 

A nyolc lépésre vonatkozó tömör összegzés a következőket jelenti:  

− tudás prioritások: kevéssé jellemző, hiányos, tulajdonos és menedzsment 

közötti érdekellentét, 

− tudásazonosítás: kevéssé jellemző, ha nincs stratégia, ez értelmét veszti,  

− tudásszerzés: kulturális, morális, etikai, gazdasági problémák jelentkeznek, 

− tudásfejlesztés: nem tudják mit kellene, nem áldoznak erre, nem látják 

szükségét, 

− tudásmegosztás: szinte lehetetlen elérni, csak a kényszer működik,  

− tudáshasznosítás: automatikus elvárás, de ellenőrizetlenül, és nem tölti be 

szerepét, 

− tudásrögzítés: a túl sok IT inkább hátrány, mint előny, 

− tudás ellenőrzés: kevéssé jellemző, nincs kidolgozott módszertana. 

Természetesen kivételek ez esetben is vannak, találkoztunk jó megoldások-

kal, kellemes munkahelyi légkörrel, de nem ez az általában jellemző, és tanul-

mányunk célja ez esetben nem a best practice bemutatása volt.  Sokkal inkább az, 

hogy felnyissa a szemeket és a tudatot, hogy nem érdemes felesleges próbálko-

zásokba pénz és időt invesztálni, ha bármely, itt leírt eset saját cégünkre jellem-

ző. Felkészült, szakértői tudással bíró vezetőkre, menedzserekre van szükség 

ahhoz, hogy reális értékítéletre alapozva, tudatosan kezdjenek TM rendszerépí-

tésbe. Tisztában vagyok, hogy ez nem megy gyorsan, a kultúra, az emberi vise l-

kedés nehezen megváltoztatható, de hosszútávon megtérülő befektetés. Lehet, 

hogy talán túl kritikusra sikerült ez a gyakorlati áttekintés, de a tudatos és felelős 

döntéshozásra, a korrekt vállalati kép áttekintésére, felmérésére, az etikai nor-

mák betartására, és a jelenleg még háttérbe szorult, de lehetőségeket rejtő erőfo r-

rásokra szeretném a figyelmet ráirányítani. Bízom benne, hogy próbálkozásom 

nem marad eredménytelen. 
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