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Az üzleti stratégia tervezőinek a XXI. században kettős kihívással 
kell szembesülnie: a műszaki fejlődés trendjével és a piaci esemé-
nyeket erőteljesen befolyásoló globalizációval. E két tájékozódási 
pont egyben iránytűt is nyújt az üzleti élet közép és hosszú távú 
stratégiai tervezéséhez. Van egy olyan versenyelőny, amely be-
épülhet minden stratégiai célt megvalósító menedzseri feladatba: ez 
a vállalat tudásalapú működése. Jelen tanulmány ennek jellemzőit 
értelmezi elsősorban a tudásalapú szervezetek sajátosságai szem-
pontjából. A tudásalapú szervezetek jellemzője elsősorban nem az, 
hogy az élvonalbeli tudást testesít meg, hanem alapvető és megha-
tározó versenyelőnye (magkompetenciája) az olyan szaktudás, 
amellyel versenytársai nem vagy csak jóval kisebb mértékben ren-
delkeznek. Ebben az értelmezésben egységbe ötvöződik az említett 
két stratégiai kihívás.  
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tudásmenedzsment; versenyelőny. 

Szervezeti környezet és stratégia 

A stratégiai tervezésért felelős menedzsment többféleképpen vála-
szolhat e kihívásokra:  

a) felméri és előrejelzi a műszaki és a globális gazdasági trendeket,  
b) figyelembe veszi a trendek valószínű változatait, ezek alapján 

stratégiai variánsokat állít össze,  
c) fokozza a vállalat rugalmasságát,  
d) olyan tőketartalékot képez, amely megkönnyíti a vállalat számára 

a pályaváltást. 



A stratégiai tervezés válasza attól is függ, hogy élvonalbeli vagy kö-
vető vállalatról (kkv) van szó. Egy élvonalbeli vállalatnál nagy kockázattal 
jár az előrejelzés, hiszen ennek tájékozódási pontja csak a nehezen fel-
ismerhető műszaki és gazdasági jövő (Grove 1998). Egy követő vállalat 
számára viszont (és most főleg a szorosan követőkről esik szó, hiszen a 
távolról követők kevésbé a fejlődés jövőjébe, inkább a múltjába néznek: 
a leszakadt vállalatokra figyelnek, hogy a távol tartsák magukat ezek 
sorsától) létezik egy harmadik és az első kettőnél szilárdabb tájékozódá-
si pont is: az élvonalbeliek fejlesztéseinek tartalma, üteme és az ezekkel 
már elért eredmények. Ebből következik, hogy a szorosan követő vállala-
tok menedzserei számára a stratégiai tervezés kritikus pontja nem annyi-
ra a műszaki–gazdasági fejlődés tartalma, mint inkább annak az üteme: 
arra kell összpontosítaniuk, hogy ne jöjjön létre vállalatuk és az élenjárók 
között akkora rés, amelynek hatására már belesodródnának a távolról 
követők csoportjába (Ahmed-Kok 2003, Friedman 2000). 

Sajátosak az üzleti stratégia tájékozódási pontjai a kis- és középvál-
lalatok (kkv) körében. A bolygóvállalati kkv-knak (amelyek egyetlen 
nagyvállalatnak szállítanak) be kell épülniük ennek mint integrátornak a 
termelési–szolgáltatási hálózatába, klaszterébe (Grenier-Metes 1992, 
Nokia-Eccles 1994). Ez teszi lehetővé ugyanis, hogy a bolygóvállalati 
kkv-ék illeszkedjenek az integrátor stratégiai terveihez: részesei legye-
nek a klaszter szinten már egységes termelés–szolgáltatási innovációs 
láncnak, és így saját fejlesztéseik lépést tudjanak tartani az integrátor 
stratégiai időtávú fejlesztéseivel. Ezeknek a szervezeteknek ritkán van-
nak erőforrásaik arra, hogy árgus szemekkel figyeljék a műszaki trendek 
alakulását és előre jelezzék a globális gazdasági folyamatok hosszú távú 
hatásait. Ám körükben nincs is szükség erre, hiszen versenyelőnyük a 
nagy rugalmasság – „stratégiai” szempontból tehát a támpontfelismerés 
időhorizontjának lerövidülését rugalmas reagálással kompenzálhatják.  

Menedzsmentfeladatok a stratégiai célok  
megvalósítására 

A stratégiai célok kitűzése azonban – legyen ebben mérvadó a mű-
szaki trend és a globalizációs folyamatok helyes felismerése avagy az 
élenjáró vállalatok már elért műszaki–gazdasági eredményeinek sora – 
még csak a környezeti kihívásokra adott válasz első része. A második: a 
menedzsmentnek alkalmassá kell tennie a vállalatot, hogy az megfelel-
hessen a kihívásnak. Ehhez már azonos lehetőségeket használhatnak ki 
mind az élvonalbeli, mind a követő vállalatok vezetői. 

 



Legkisebb a gond, ha a menedzsmentnek csupán a vállalat műkö-
dését kell módosítania. Első pillanatban úgy tűnik, hogy ilyenkor csak a 
munkakörök tartalma változik. Valójában azonban ilyenkor is mélyreha-
tóbb a változás: ellenállás alakulhat ki a munkatársakban, akik tarthatnak 
attól, hogy nem tudnak megfelelni az új működés új követelményeinek, 
hogy az a megszokottnál nagyobb erőfeszítést követel meg tőlük stb. – 
és felbomolhatnak a korábbi működés során már összehangolt informá-
ciós kapcsolatok, kialakult döntési eljárások, motivációs és ellenőrzési 
megoldások is. Vagyis már a működés puszta módosítása is a teljes 
működés új rendszerként való „újragondolására” készteti a menedzs-
mentet (Farkas-De Backer 1996). 

Nagyobb a feladat, ha a stratégiai célok elérése a vállalat szerveze-
tének a megváltoztatását követeli meg. Ebben az esetben az új szerve-
zeti formát alapjaitól kezdve kell felépíteni, vagyis újra kell szabályozni 
valamennyi információs, döntési, operatív irányítási, motivációs és ellen-
őrzési folyamatot. Az igazán fogas kérdés azonban ekkor is a munkatár-
sak megnyerése: ehhez a menedzsmentnek bizonyítania kell, hogy a 
környzeti kihívás indokolja a szervezet módosítását – és arról is meg kell 
győznie munkatársait, hogy helyesen ismerte fel ezt a kihívást 
(Cummings-Worley 2000). A szervezet-átalakítás tehát nem csupán „or-
ganizációs–szakmai”, hanem igen jelentős kommunikációs feladat is a 
vállalatvezetés számára. 

Tovább fokozódnak a nehézségek, ha a stratégiai célok eléréséhez 
szerkezetváltásra is szükség van, amibe épp úgy beletartozhat a ter- 
mék-, mint a piacszerkezet módosítása. Egy új szerkezet pedig – igen 
kevés kivétellel – új felkészültséget, új tudást, sőt új kompetenciát kíván 
a munkatársaktól és a vezetőktől egyaránt. Ezért a szerkezetváltás az 
előzőekhez képest időigényesebb feladat is: akár sok időbe beletelhet, 
amíg a szerkezetváltásban részt vevők szert tesznek új tudásukra, új 
kompetenciájukra (Wheelen-Hunger 1998). Ezzel együtt jár, hogy szá-
mottevően megnő a menedzser kockázata, amikor kijelöli munkatársai 
számára az új tudás megszerzésének feladatait. Nehezen állhatna 
ugyanis az átképzésükbe már jelentős időt és energiát fordító munkatár-
sai elé azzal, hogy „Bocsánat, tévedtem a vállalat új tudásigényének 
meghatározásakor, mert rosszul prognosztizáltam az ismeretek fejlődé-
sének irányát!” Minden szerkezetváltás velejárója tehát a menedzsment 
hosszú távú elkötelezettsége a tudás egyik fejlődési pályája iránt – és 
helyes vagy helytelen ítélete lesz a csúcsvezető alkalmasságának egyér-
telmű bizonyítéka vagy cáfolata.  



Az eddig felsorolt veszélyek együttesen jelennek meg akkor, ha a 
környezeti kihívások paradigmaváltást követelnek meg a vállalattól. Ez 
ugyanis még mélyrehatóbb változást igényel, mint csupán egy új szak-
ismeret, új szaktudás, új szakmai kompetencia megszerzését. Paradig-
maváltáskor ugyanis megváltozik a vállalat értékrendje és kultúrája, és 
ehhez a vezetők és a munkatársak magatartásának is változnia kell, be-
leértve értékrendjük és szakmai kultúrájuk számos elemét is (Kocsis-
Szabó 2000). Ezért – akármilyen különösen hangzik is az üzleti nyelvben 
– a paradigmaváltás a menedzsment számára pedagógiai feladat is: a 
vezetésnek elő kell segítenie a munkatársak körében személyiségük fej-
lesztését, mert ennek hiányában csak látszatintézkedés lesz minden pa-
radigmaváltás, és csak időlegesen tudja elfedni a környezeti kihívások-
ban rejlő veszélyeket. 

A tudásmenedzsment definíciója és szerepe 

Az üzleti stratégia vállalati sajátosságokhoz igazodó támpontjainak 
és a stratégiai célokat valóra váltó menedzsment feladatoknak a puszta 
áttekintése is jelzi, hogy mind a támpontok, mind a feladatok igen sokré-
tűek lehetnek. Ezek közül a legalkalmasabb kiválasztása jelentős ver-
senyelőnyhöz juttathat egy vállalatot, méghozzá stratégiájának időtávjá-
ban. Van azonban korunkban egy olyan versenyelőny, amely része lehet 
minden támpontválasztásnak és beépülhet minden stratégiai célt megva-
lósító menedzseri feladatba: ez a vállalat tudásalapú működése. Kézen-
fekvő persze, hogy minden sikeres vállalati működés igényel szakisme-
retet, szaktudást. A tudásalapú vállalatnak (ez a „knowledge based 
firm/company/corporation”) viszont az a jellemzője, hogy alapvető és 
meghatározó versenyelőnye, „magkompetenciája” az olyan szaktudás, 
amellyel versenytársai nem vagy csak jóval kisebb mértékben rendel-
keznek (Quinn-Faerman 2001). A tudásmenedzsment feladata az ilyen 
szaktudás létrehozása és versenyelőnyének közös és hosszú távú fenn-
tartása. 

Rá kell mutatni: messzemenő annak a következménye, hogy a tu-
dásalapú vállalati működésnek nem az a definíciója, hogy az élvonalbeli 
tudást testesít meg. Ebben az esetben ugyanis – szigorúan véve – min-
den szakterületen csak egyetlen cég működhetne tudásalapú vállalat-
ként (Laurie 2001). Ha viszont az elmondottak alapján azt tartjuk a tu-
dásalapú vállalat jellemzőjének, hogy tudáselőnye a versenytársakkal 
szemben érvényesül, akkor ebben mintegy egységbe ötvöződik a gondo-
latmenetünk elején említett két stratégiai támpont, a műszaki–szakmai 

 



kiválóság és a globális összefüggésekbe ágyazott piaci megfelelés 
szempontja. Ennek a definíciónak a következménye az is, hogy egy kö-
vető vállalat vezetése is törekedhet a tudásmenedzsment megvalósítá-
sára: elérheti, hogy a tudás legyen a versenyelőnye egy nem legmaga-
sabb igényű piaci környezetben. Így lesz a tudásalapú vállalati működés 
és a tudásmenedzsment széles körben megvalósítható koncepció és tö-
rekvés: nem az élvonalat képviselő vállalatok „arisztokratikus” elzárkózá-
sának az eszköze, hanem egyre több vállalat számára versenyképessé-
gük növelésének „demokratikus” koncepciója és törekvése. Nem hang-
súlyozható eléggé az a szerep, amelyet ez a felfogás az élvonalhoz fel-
zárkózó nemzetgazdaságok és a társadalmak, így Magyarország fejlő-
désében tölthet be a munka- és minőségi fegyelem megszilárdításától 
kezdve az életszínvonal és a gazdasági teljesítmény növelésén át a 
szakmai és az általános kulturáltság szintjének emeléséig.  

A tudásmenedzser feladatai 

Akármennyire „demokratikus” is a tudásmenedzsmentnek ez a fel-
fogása és definíciója, egy tudásmenedzser feladatai szempontjából több 
vonatkozásban is különbséget kell tenni, hogy élvonalbeli vagy követő 
vállalat élén menedzseli-e az új tudás megszerzését és lehetőségeinek 
kiaknázását? Tekintsük át ehhez főbb tennivalóit a két vállalattípust tart-
va szem előtt. 

Élvonalbeli vállalat 

Élvonalbeli vállalat például az amerikai óriáscég, az American 
Telophone and Telegraph (AT&T) vállalatot kutatóközpontjával, a Bell 
Laboratories-zal (Hamel-Prahalad 1994). Ez utóbbiban világhírű találmá-
nyok – globális innovációk – születnek. Létrejöttüket témánk szempont-
jából három sajátosság jellemzi:  

a) Az esetek többségében maga a laboratórium szabja meg kutatási 
eredményeivel a műszaki fejlődés trendjét.  

b) Az egyes kutatások mind több interdiszciplináris együttműködést 
igényelnek, vagyis sikerükhöz egyre inkább különböző szakterü-
lethez tartozó szakemberek közös munkájára van szükség 
(Barker-Neailey 1999).  

c) A kutatók nem egyszerű beosztottak, hanem nagyonis öntörvényű 
emberek, akiknek a motiválása sajátos vezetői feladat. 

 



Ezekből a sajátosságokból következik a Bell Laboratories és a hoz-
zá hasonló globális szinten élvonalbeli intézetek, vállalatok tudásmene-
dzselésének néhány jellegzetessége: alapvető feladat nem csupán a 
globális innovációt megtestesítő új tudás létrehozása (ez többnyire az 
alapkutatás szintje), hanem annak a területnek is a felderítése, amelyen 
az eredmény mint innovációtranszfer hasznosítható (Balázs-Török 
1996); az interdiszciplináris együttműködés elősegítésére a vállalat (inté-
zet) vezetése olyan technikákat alkalmazhat, mint a napjainkban már 
közismert projektmenedzsment, a munkacsoportok és feladatcsapatok 
(„teamek” és „task force-ok”) szervezése vagy a sejtszervezetek 
(„cellular systems”) létrehozása (Chase-Jacobs 2003); végül a tudomá-
nyukban élvonalbeli kutatókat nem annyira honoráriumok vagy maga-
sabb beosztások ígéretével, hanem inkább a nemzetközi szakmai díjak-
ra való nevezésükkel és pályázatuk messzemenő támogatásával moti-
válhatja egy élvonalbeli kutatóhely vezetése. 

Követő vállalat 

A Bell Laboratoriesnál kétségtelenül izgalmasabb kérdés magyar 
szempontból a követő vállalatoknál folyó olyan lokális innovációs tevé-
kenység menedzselésének elemzése, amelyik a vállalat stratégiai ver-
senyképességét növeli. Egy ilyen tudásmenedzsmentre a következő jel-
legzetes feladatok hárulnak (Fuller 2002, Sanchez 2001):  

a) Olyan vállalati értékrendet és légkört kell kialakítania, amelyik 
egyértelművé teszi a cég minden munkatársa számára, hogy a 
vállalat legnagyobb versenyelőnye a tudásalapú működés, és 
hogy a vezetés elsősorban az ehhez való hozzájárulásukat hono-
rálja.  

b) A menedzsmentnek ki kell jelölnie a vállalat szempontjából rele-
váns tudás fejlődésének trendjét és a vállalat ehhez való kapcso-
lódási pontjait, majd a humánerőforrás-menedzsment segítségé-
vel ki kell választania azokat a munkatársakat, akik hivatottak 
lesznek az új tudás elsajátítására. Ezután hagyhatja jóvá, hogy 
mikor és hol kerüljön sor a tudás elsajátítására, és hogy tovább- 
vagy átképzésüket milyen áldozatokkal támogathatja a cég.  

c) Ezt követően kell kialakítania a tudástranszfer szervezeteit, hogy 
az új ismeretekkel felvértezett munkatársak átadhassák tudásukat 
mindazoknak, akik azt hasznosíthatják munkájukban.  

 



d) Olyan motivációs és ellenőrzési rendszert kell kialakítania, ame-
lyik ösztönzi a tudástranszfert, nyomon kíséri működését és hoz-
zájárulását a vállalat stratégiai céljainak megvalósításában.  

Mindehhez több technika is áll a tudásmenedzsment rendelkezésé-
re: az értékrendet és a preferált légkört a vállalati kultúra közvetítheti 
kommunikációs eszközeivel, hogy az a munkatársak legszélesebb köré-
hez jusson el. (Ilyen kommunikáció megszervezésére és irányítására 
hozták létre már több nagyvállalatnál is a CCO-t (Chief Communication 
Officer = felsővezetői pozíció) – Hoványi 2005.) Az új tudás megszerzé-
sére hivatott munkatársak kiválasztásánál pedig nem csak az a szem-
pont, hogy képesek legyenek a tudás elsajátítására: ugyanilyen fontos 
az is, hogy készségük és képességük legyen a tudásmegosztásra a tu-
dástranszfer keretében. Készségüket és képességüket erre kidolgozott 
tesztekkel vizsgálják. A tudástranszfer elősegítésére a tudásmenedzs-
mentnek nem csupán a transzfer infrastruktúráját kell megteremtenie, 
hanem arra is törekednie kell, hogy a tudásátvétel beépüljön mindazok 
karriertervébe, akik abban részt vesznek.  

Végül a transzfer motivációs és ellenőzési rendszere akkor működ-
het hatékonyan, ha a tudásmenedzsment kiegészíti a tudásszerzés és a 
tudástranszfer folyamatait két szervezeti megoldással: az új tudás elsajá-
tításában élenjárókra bízza egy-egy, az üzleti stratégia céljainak megva-
lósulását segítő és hosszabb-rövidebb ideig működő projekt, munkacso-
port vagy feladatcsapat vezetését – avagy megbízza őket a munkatársak 
tudását, kreativitását növelő „mentori” vagy „coaching” feladatokkal 
(Murray 1991, Olalla-Echeverria 1996).  

Stratégiai tervezés 

A stratégiai tervezés kiforrott formája – amint erről a tervezés tájé-
kozódási pontjaival kapcsolatban már volt szó – a nagy- és óriásvállala-
toknál alakult ki. Ezeknél egy stratégiai tervező szervezet („Strategy 
Planning Unit”) végzi a tervezés mindennapi feladatait: ez elemzi a kör-
nyezet lehetőségeit és kihívásait, ez veszi számba a cég pozícióját a 
versenyben (erősségeit és gyenge pontjait) ez állítja össze a stratégiai 
variánsokat, majd figyeli, hogy a jóváhagyott variáns valóra váltása során 
nem változtak-e olyan mértékben a külső-belső feltételek, hogy javasol-
nia kelljen a stratégia módosítását.  

Ez a stratégiai tervező szervezet rendszerint a vállalat csúcsvezető-
jének közvetlen irányításával működik; tagjai széles látókörű szakembe-
rek, akik elméletileg igen felkészültek és nagy gyakorlati tapasztalatokkal 



is rendelkeznek; a szervezet személyi összetételében pedig képviseli 
mindazokat a tudományterületeket, amelyek szerepet kapnak a stratégia 
kialakításában (Whealen-Hunger 1998). A stratégiai tervező szervezet-
ben kimunkált stratégiai variánsokat és a stratégia módosítására tett ja-
vaslataikat előbb a vállalat csúcsvezetője bírálja el (rendszerint a funkci-
onális igazgatók véleményét is figyelembe véve), majd felterjeszti dön-
tésre az igazgatótanácsnak mint a tulajdonosok érdekeit képviselő szer-
vezetnek. Ennek állásfoglalása után a csúcsvezetőre vár a kiválasztott 
és jóváhagyott stratégiai variáns végrehajtása (ezért hívják a csúcsveze-
tőt angol nyelvterületen CEO-nak, „Chief Executive Officernek”, „fő vég-
rehajtónak”), adott esetben a stratégiai módosítás megvalósítása. 

Tudásmenedzselés 

A tudásmenedzselésnek is kialakult a jellegzetes vállalati folyamata. 
Ha a tudásmenedzsment feladata csupán a vállalati működés fejleszté-
se, akkor a folyamat a vállalat csúcsvezetőjétől indul: neki kell előbb azt 
meghatároznia, hogy milyen irányban és ütemben újul meg, fejlődik to-
vább a „tudás” – méghozzá négy területen, a vállalat termékeinek vagy 
szolgáltatásainak, az ezekhez szükséges anyagoknak és technológiák-
nak, valamint a termékeket vagy szolgáltatásokat felhasználók technoló-
giájának területén.  

Ezt követően neki kell kijelölnie a vállalati tudásfejlesztés fő felada-
tait az üzleti stratégia időtávjában. Csak ezután kapcsolódik be a vállalat 
humánerőforrás-menedzsmentje a folyamatba: ekkor dolgoz ki tervet a 
tovább- vagy átképzésre, tesz ezekben javaslatot a résztvevőkre és a 
képzést végző intézményekre, ütemezi végül a képzést és összeállítja 
annak ráfordításigényét (Bourner 1998). Ezt a tervet a csúcsvezető 
hagyja jóvá, miután – a funkcionális igazgatók bevonásával – mérlegelte 
azt az „áldozatot”, amelyet a vállalatnak kell hoznia az új tudás megszer-
zéséért.  

Amíg a kiválasztott munkatársak részt vesznek a tovább- vagy át-
képzésben, a csúcsvezető előkészíti a tudástranszfert (Garaj 2005, 
Kellner-Slavin 1998): irányításával kialakítják ennek szervezeti keretét, 
létrehozzák az infrastruktúráját és meghirdetik a transzfert ösztönző mo-
tivációs rendszert.  

Végül még egy feladat vár a csúcsvezetőre: folyamatosan ellenőriz-
nie kell, hogy megfelelően folyik-e a tudástranszfer. Ennek egyértelmű 
mércéje, hogy a megszerzett új tudás eredménye megjelenik-e a vállalat 

 



minden olyan munkahelyén és munkafázisában, amelyen fokozni tudja 
az ott végzett tevékenység hatékonyságát.  

Mindezzel kapcsolatban arra is rá kell mutatni, hogy a most felvázolt 
egyszeri folyamat napjainkban már egyre inkább vég nélkül ismétlődő 
folyamattá alakul: ez segíti ugyanis, hogy a munkatársak megfeleljenek 
az „egész életre szóló tanulás”, a „Life-Long-Learning” követelményének 
(Kotter 1995).  

Ha viszont a tudásmenedzsment feladata a vállalati szervezet átala-
kítása, a szerkezet- vagy a paradigmaváltás, akkor kiindulása már a pár-
beszéd – és ekkor a tudásmenedzser olyan folyamatokkal szembesül, 
amelyek már jelentősen különböznek a működésfejlesztés folyamatától. 

A tudásmenedzsment és a stratégiatervezés párbeszéde 
nagyvállalatoknál 

Egyértelmű az üzleti stratégia időtávja: ez a közép és/vagy a hosszú 
táv. Ugyanebben az időtávban kell a tudásmenedzsmentnek is terveznie, 
ha az új tudás megszerzésének és alkalmazásának célja nem a vállalat 
működésének a módosítása, hanem szervezetének a fejlesztése vagy a 
szerkezet-, illetve a paradigmaváltás. Ez utóbbiak ugyanis olyan mértékű 
tudásmegújítást (új tudás elsajátítást) és olyan mértékű tudásalkalma-
zást követelnek meg, amelyek megvalósítása több évig is eltart – tehát 
legalább középtávon megy végbe. Ebből viszont az következik, hogy 
mind a stratégiai tervezés, mind a szervezetfejlesztésre, szerkezet- és 
paradigmaváltásra irányuló tudásmenedzsment szemléletének „időhori-
zontja” azonos. Ez az első sajátosság, amelyik megkönnyíti a párbeszé-
düket. 

Párbeszédüket megkönnyítő második tényező a vállalati csúcsveze-
tő személye. Amint erről már szó volt, a stratégiai tervezés feladatkör-
ében a csúcsvezető tűzi ki a stratégiai célokat és fogadja el a stratégiai 
tervezés szervezete által kimunkált stratégiai variánsokat – és a tudás-
menedzsment területén is a csúcsvezető határozza meg az új tudás 
megszerzésének irányát és ütemét, és ő hagyja jóvá a vállalat humán-
erőforrás-menedzsmentjének erről szóló terveit is. Vagyis a csúcsvezető 
szemléletében és döntéseiben „integrálódhatnak” az üzleti stratégia és a 
tudásfejlesztés céljai, valamint a célok valóra váltására tervezett folya-
matok. Erre az „integrálásra” égetően szükség is van, hiszen egyre gyor-
sabban változó üzleti világunkban csak akkor lehet sikeres egy vállalat, 
ha stratégiáját támogatja a szervezetében és munkatársaiban felhalmo-
zott tudás megújítása – és a tudás megújításának folyamatait szolgálják 



a stratégiai célok megvalósításának tennivalói. Vagyis annak, hogy egy 
vállalat közép- és hosszú távon versenyképes maradjon, már egyre in-
kább feltétele, hogy létrejöjjön a szimbiózis üzleti stratégiája és tudás-
menedzsmentje között. Ennek a szimbiózisnak lett a formája egy folya-
matos párbeszéd. 

Erre a párbeszédre olyan partnerek között kerül sor, akik szemé-
lyükben vagy szervezetként, testületként részt vesznek az üzleti straté-
gia kialakításában, illetve a tudásmenedzsment valóra váltásában. Így 
jön tehát létre a párbeszéd öt helyszíne – legalábbis a nagy- és óriásvál-
lalatok, és elsősorban a korporációk körében: 

– A párbeszéd első helyszíne még maga a vállalati csúcsvezető, hi-
szen szemléletében és döntéseiben ő integrálja (sokszor mintegy 
vitázva is magában) az üzleti stratégia, valamint a tudásme-
nedzsment céljait és az ezeket megvalósító folyamatokat: szem-
pontjaikat, törekvéseiket, az általuk kifejezett érdekeket végülis 
neki kell egyeztetnie, súlyoznia, rangsorolnia. 

– A párbeszéd következő helyszíne a csúcsvezető és a vállalat stra-
tégiai tervező szervezete között alakul ki, hiszen a tervező szer-
vezet munkálja ki a stratégiai javaslatokat, amelyeknek aztán a 
csúcsvezető bírál el úgy, hogy mérlegeli, megfelelően támogatják-
e a tudásmenedzsment céljait is. 

– A párbeszéd harmadik helyszínén a csúcsvezető a vállalat hu-
mánerőforrás-menedzsmentjével kommunikál: kijelöli számára a 
tudásmenedzsment céljait, jóváhagyja tervezett folyamatait és fi-
gyelemmel kíséri, hgy mindezek mindvégig összhangban vannak-
e az üzleti stratégia céljaival és valóra váltásának felételeivel. 

– A negyedik helyszínen folyik a csúcsvezető és az igazgatótanács 
párbeszéde, hiszen ez utóbbinak kell a csúcsvezető által előter-
jesztett stratégiai variánsok közül kiválasztania azt, amelynek vég-
rehajtását jóváhagyja. Megjegyezzük: sokszor viszont nem tarto-
zik az igazgatótanács jogkörébe az új tudás megszerzésének a 
kérdésköre és tagjai nem is tárgyalnak erről. Pedig ez alapvető 
fogyatékosság, hiszen – mint említettük – az új tudás elsajátításá-
nak feladatai függnek az üzleti stratégia céljaitól, ezek tartalmát és 
megvalósítását pedig döntően befolyásolhatják a tudásmenedzs-
ment lehetőségei és korlátjai (Langlois-Foss 1999, Tricker 1994). 

– Végül a párbeszéd ötödik helyszínén a vállalat stratégiai tervező 
szervezete és humánerőforrás-menedzsmentje kommunikál, hi-
szen a stratégiai tervekben szerepeltetni kell a tudásfejlesztést és 
feltételeit, eredményeit pedig folyamatosan figyelembe kell venni 

 



a stratégia megvalósulásának értékelése során – a tudásme-
nedzsment operatív feladatainak tervezésekor pedig nagyon is fi-
gyelembe kell venni az üzleti stratégiába foglalt célkitűzéseket és 
erőforrás-lehetőségeket, illetve operatív irányításában késedelem 
nélkül kell igazodni a stratégiai célok esetleges módosulásához.  

Mindebből kitűnik, hogy a párbeszéd „kulcsfigurája” a vállalat csúcs-
vezetője. És nem csak azért, mert az öt párbeszéd közül négynek a sze-
replője. Azért is ő a „kulcsfigura”, mert kezdeményezésétől függ a párbe-
szédek létrejötte, igényességétől függ a tartalmuk és ellenőrzésétől függ, 
hogy valamennyi párbeszéd folyamatos lesz-e a vállalatnál. 

Felvetődik végül a kérdés: ha ütköznek a cégnél az üzleti stratégia 
és a tudásmenedzsment szempontjai, melyiknek kell elsőbbséget adni? 
Erre azért nem lehet egyértelműen válaszolni, mert mind a stratégiának, 
mind a tudásmenedzsmentnek épp úgy lehet a másik számára lehetősé-
geket megnyitó sajátossága, mint át nem léphető korlátja. És akár a stra-
tégiai, akár a tudásmenedzsmentbeli lehetőségek kiaknázását lehet még 
csökkenteni, ha a mérlegelés másik tényezője azt követeli meg – a kor-
látjaikat viszont már nem lehet átlépni, akármekkora előnyt ígérne is a 
másik tényező elsőbbsége. Nem tűzhető ki például egy igen jelentős 
versenyelőnyt adó stratégiai cél, ha az ehhez szükséges tudásfejlesz-
téshez kevés a rendelkezésre álló idő – vagyis, ha a stratégiai célnak 
tudásmenedzsment korlátja van. Mindezért a feltett kérdésre csak azt 
lehet válaszolni, hogy a csúcsvezetőnek a közép- és hosszú távú opti-
mumot mérlegelve hol az üzleti stratégia szempontjainak, hol a tudás-
menedzsmentnek kell elsőbbséget adnia – de az ilyen egymást elsőbb-
ségét váltó „alternáló” folyamatban a két tényező közül semelyik megva-
lósulásának az esélye sem csökkenhet a másik eredményességét ve-
szélyeztető tűréshatár alá. 

Az üzleti stratégia és a tudásmenedzsment párbeszéde  
kis- és középvállalatoknál 

A kis- és középvállalatok körében természetesen másként kerül sor 
a párbeszédre, mint a nagyvállalatok és a korporációk esetében. 

– A bolygóvállalatok vezetője – miként erről már volt szó – az integ-
rátor vállalat vezetőjével folytat párbeszédet és tőle kap iránymu-
tatást mind üzleti stratégiájának kialakításához, mind tudásmene-
dzseri feladatainak ellátásához. Ezen kívül egyetlen másik párbe-
szédre van szükség az ilyen kkv jóval kisebb szervezetében: a 
menedzsernek munkatársaival kell párbeszédet folytatnia, hogy 



elfogadtassa velük mind a stratégiai, mind a tudásfejlesztési célo-
kat, hogy elérje azonosulásukat ezekkel – és így együttesen és 
maximális hatékonysággal valósulhasson meg a két célkitűzés. 

– A széles piacra gyártó, azon értékesítő kkv-k vezetőinek alapvető 
feladata – és erről is esett már szó a korábbiakban – a tervezés 
időhorizontjának rövidülését ellensúlyozó szervezeti és működési 
rugalmasság növelése. Ehhez a sajátossághoz illeszkedik me-
nedzsmentjüknek a stratégáról és a tudásfejlesztésről szóló pár-
beszéde. A rövidebb időtávú stratégiai és tudásfejlesztési témák-
ban ugyanúgy és ugyanolyan céllal kell párbeszédet folytatniuk 
munkatársaikkal, mint a bolygóvállalatok vezetőinek. A hosszú tá-
vú változások azonban többé-kevésbé kiesnek a menedzser látó-
köréből, ezért ezek követelményeiről aligha kezdhetnek párbe-
szédeket. Ennek igazi veszélye a tudásmenedzsment területén 
csapódik le: a hosszabb időt igénylő tudás megszerzését ugyanis 
nem lehet „rugalmassággal” pótolni. A jelentős és rövid idő alatt 
nem realizálható „tudásváltás” pedig többnyire egybeesik a kkv 
stratégiaváltásával, új stratégiai pályára állításával is, ami techno-
lógiai, szervezeti, működési és irányítási váltásokkal is együtt jár. 
Ilyenkor tehát a menedzserre vár a keserves feladat, hogy a tu-
dás- és stratégiaváltás követelményeit szem előtt tartva megújítsa 
a cég munkaerő-állományát: elköszönjön több korábbi munkatár-
sától és helyükre újakat vegyen fel – olyanokat, akik már rendel-
keznek az új feltételek által megkövetelt új tudással.  

Ebből a vezetési dilemmából az jelenthet kiutat, ha a kkv vezetője – 
az eddig általunk hangsúlyozott követelménnyel ellentétben! – szétvá-
lasztja az üzleti stratégia kialakításának és a tudásmenedzselésnek a 
feladatait: a közép- és hosszú távú stratégia megfogalmazása helyett 
továbbra is a kkv rugalmasságának növelésére törekszik, eközben 
azonban érzékeli a műszaki fejlődésnek és a piacok alakulásának hosz-
szú távú tendenciáit és meggyőző párbeszéddel arra sarkallja munkatár-
sait, hogy vállalják az ezekből következő tudásfejlesztési terheket. Két-
ségtelen, ez majdhogy ellentétes a széles piacra gyártó, azon értékesítő 
kkv-k „alaptermészetével” – és egyre élesedő versenyhelyzetükben nem 
is igen áll rendelkezésükre egy ilyen hosszú távú, és ezért számukra 
még alig-alig kézzelfogható tudásfejlesztés erőforrás-fedezete sem.  

A menedzsernek azt lehet és kell mérlegelnie, hogy miként aránylik 
egymáshoz az értékes munkatársak megtartásának nem minden bizony-
talanságtól mentes előnye és a megtartásuk érdekében a cégre háruló 
ráfordítások el nem kerülhető áldozata. 
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