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A kutatási feladat és elızményei 

 

Az informatika az elmúlt másfél évtized során 

robbanásszerő fejlıdésen ment keresztül, az élet és az 

ügyvitel szinte minden területén jelen van. A 

tudásmenedzsment a vállalatok között zajló versenyben a 

fenntartható elıny elérésének jelenleg egyik ismert 

módja. Ennek megfelelıen a terület fontossága 

gyakorlatilag vitathatatlan. Amennyiben a szervezeti 

tudásmenedzsment hatékonyságát tovább vagyunk 

képesek növelni, a versenyelıny is biztosabbá válik és 

tovább növekszik. A tudásmenedzsment és az 

információtechnológia (IT) kapcsolatát jelenleg 

nagyrészt az ad-hoc hozzárendelési jelleg, a más célra 

készült rendszerek járulékos képességeinek nem 

megfelelı kihasználása jellemzi.  Jelen vannak továbbá 

az új rendszerek fejlesztési módszertanába 

tudásmenedzsment elemeket építı megközelítések, ezek 

viszont kizárólag az újonnan készülı, egyedi fejlesztéső 

informatikai rendszerek esetén alkalmazhatók, a piaci 

forgalomban lévı, kész rendszerek alkalmazását 

egyáltalán nem támogatják. Az említett kész, esetleg már 
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birtokolt rendszerek tudásmenedzsment támogató 

képességeinek feltárása és kihasználása a jelenlegi ad-

hoc jelleg miatt megkérdıjelezhetı hatékonyságú. Ez 

utóbbi gondolatmenet adja a dolgozat kiindulási pontját. 

A jelen kutatás hiánypótló, gyakorlati céllal indult: 

felderíteni a tudásmenedzsment és az IT viszonyát, majd 

az így létrejött eredményeket felhasználva létrehozni egy, 

a gyakorlatban használható modellt. A modell 

alkalmazásának célja a szervezeti tudásvagyon 

menedzsmentjének hatékonyabbá tétele azáltal, hogy a 

klasszikus tudásmenedzsment tevékenység IT 

rendszerekkel párosítjuk. A kutatás során megvizsgáljuk, 

hogy mely esetekben érdemes új fejlesztéső rendszereket 

használni, valamint mikor hatékonyabb megoldás már 

létezı rendszereket TM képességeit kihasználni. 
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Az új tudományos eredmények 

összefoglalása (tézisek) 

 

1. Tézis: 

Az információtechnológiával támogatott  

tudásmenedzsment leírható egy háromrétegő 

struktúrával, melynek szintjei a következık: 

Tudáselemek 

Tudásmenedzsment tevékenységek 

IT 

 

A tudásmenedzsment és az IT kapcsolatát egy 

háromrétegő modell segítségével közelítem. A modell 

legfelsı rétegében található az adott szervezet által 

birtokolt tudáselemek összessége, más terminológiát 

használva: az intellektuális tıke. A második rétegben 

találhatóak azok a tevékenységek, amelyek célja 

valamilyen formában a tudáselemek menedzsmentje. 

Végül a legalsó rétegben helyezkedik el az IT, melynek 
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célja a tudásmenedzsment tevékenységek támogatása az 

IT lehetıségeinek kihasználásával. 

Az elsı tézis fı üzenete: az IT csupán folyamattámogató 

szerepben jöhet szóba, önmagában nem azonosítható a 

tudásmenedzsmenttel. A továbbiakban a TM 

tevékenységek és IT rendszerek közötti hozzárendelés 

támogatása a fı célom. 

 

2. Tézis: 

Az IT által közvetlenül támogatható két alapvetı 

tudásmenedzsment stratégia a kodifikáció és a 

perszonalizáció. 

A kodifikáció eljárása hatékonyan használható az explicit 

tudásfajta menedzsmentje során: az ezen tudásfajtába 

tartozó tudáselemek könnyen rögzíthetık valamilyen 

média segítségével – amit a kodifikációs stratégia követ 

is: a tudáselem feltérképezésén, megragadásán, 

rögzítésén.(leírva, adatbázisban rögzítve) majd 

visszaadásán keresztül. Kodifikált tudásanyagra jó példa 

a tankönyv vagy a különbözı segédletek. 

A perszonalizáció az egyetlen hatékony módja a 

szervezeten belüli tacit, nem artikulálható tudás 
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hozzáférhetıvé tételének és transzferének. (Az 

artikulálhatóság fokozatairól a bevezetı fejezetek során 

szó esett.) A perszonalizációs eljárások során a kérdéses 

tudást a hordozóhoz (vagy hordozók köréhez) kötjük, az 

ı megtalálását és elérését tesszük lehetıvé – ezáltal a 

keresett tudást magán a hordozón keresztül tesszük 

elérhetıvé azon munkatársak számára, akiknek az adott, 

csak tacit formában létezı tudáselemekre a feladatuk 

megoldásához szükségük van. 

A tudásmenedzsment tevékenységek természetes 

osztályozási keretét adják a tudásstratégiák melyek 

magukban is felfoghatók tevékenységek 

győjteményeként. A széles körben elfogadott fı 

tudásstratégiák vizsgálata során a következı 

következtetésre jutottam: A fı tudásstratégiák közül az 

IT a perszonalizációs és a kodifikációs stratégiát képes 

közvetlenül támogatni. Egyéb, összetettebb stratégiák 

támogatása megoldható a kodifikációs és 

perszonalizációs stratégia esetén felhasznált megoldások 

segítségével.
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3. Tézis 

Az IT támogathatóság perspektívájából szemlélve a 

tudáselemek osztályzását, a releváns dimenzió a „Tacit-

Artikulálható” dimenzió. 

Mivel a tudásstratégiák közül a kodifikáció és a 

perszonalizáció támogatható közvetlenül IT segítségével 

(lásd 2. tézis), a menedzselendı tudáselemek kezelését 

közvetlenül ezen két stratégia valamely tevékenységével 

és a hozzá tartozó IT megoldás segítségével tudjuk 

megoldani. Ennek megfelelıen a tudáselem attól 

függıen, hogy a kezelését célzó tevékenység mely 

stratégiához tartozik, indirekt módon determinálja azt is, 

hogy milyen IT rendszerrel lehetséges a 

tudásmenedzsment támogatása a konkrét tudáselem 

esetében. Ebbıl következik viszont, hogy az IT 

szempontjából releváns tudáselem osztályozási szempont 

az, amely eldönti, hogy a tudáselem menedzsmentje 

során mely stratégiához kell fordulnunk. Könnyen 

belátható, hogy ez a szempont nem más, mint a Snowden 

által is relevánsként aposztrofált dimenzió, a „Tacit-

Artikulálható dimenzió”. 
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4.tézis: 

A szervezeti tudásmenedzsment IT támogatásának 

szervezésénél a fı kiindulási pontokat a szervezeti 

felépítés valamint az üzleti folyamatok részletes elemzése 

adja. 

A két kiindulópont két egymástól független, 

párhuzamosan is alkalmazható megközelítést feltételez, 

eltérı célokkal és alkalmazási területtel.  

Elsı esetben a szervezeti felépítésbıl, valamint az egyes 

szervezeti egységek feladatkörébıl kiindulva általános 

érvényő javaslatok tehetık tudásáramlás optimális voltát 

garantáló kommunikációs csatornák kialakítására és azok 

IT támogatásának megszervezésére. 

A második esetben a folyamattérképen végighaladva 

gyakorlatilag eljuthatunk a szervezet által birtokolt és 

felhasznált tudáselemek teljes térképéig/leltáráig. A 

tudáselemekbıl és azok tulajdonságaiból kiindulva az 

azok menedzsmentjét megoldó tevékenységekhez 

egyértelmően meghatározható a szükséges IT támogatást 

adó rendszerek köre. 
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Felvezetés az 5/a és 5/b tézisekhez 

A szervezeti formákból kiindulva három fı esetet 

különböztetek meg a tudásmenedzsment IT 

támogatásának szempontjából: a projekt szervezet, a 

mátrix szervezet és a funkcionális és divízionális 

szervezet esetét. - elıfeltételezés 

A szervezeti formák vizsgálata során a 

tudásmenedzsment IT támogatásának szempontjából az 

egyes pozíciók és a hozzájuk tartozó feladatkörök 

kiosztásának, változási gyakoriságát, mint jellemzıt 

tekintem relevánsnak. A felosztás szerint a képzeletbeli 

skála két végpontján a funkcionális (vagy divízionális) 

szervezet és a projektszervezet állnak. Attól függıen, 

hogy e kettı közül melyik tulajdonságai milyen 

mértékben érvényesülnek, különbözı mátrix szervezeti 

felépítési formák foglalják el a skála középsı 

szegmensét. Mátrix struktúra esetén mindkét oldal 

irányelveit használatra javaslom, a konkrét mátrix 

sajátosságainak megfelelı prioritások mellett. 
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A szervezeti formából következı általános irányelvek, 

melyek felhasználhatók a TM IT támogatás szervezése 

során –amelyre a 4. tézis során utaltunk, a következık: 

 

5/a. Tézis: 

Projekt szervezet esetén a fı cél a projektek támogatása a 

már meglévı tudásállomány és kompetenciák 

segítségével, valamint a projekt során létrejövı tudás 

megırzése és elérhetıvé tétele. 

Elengedhetetlen, hogy a projekt résztvevıin keresztül 

rendelkezésre álló kompetenciák a projekt stáb számára 

ismertek legyenek. A feladat közvetlen támogatását teszi 

lehetıvé például az elektronikus kompetencia térkép.  

Rendelkezésre kell, hogy álljon a projekt elıtti 

periódusban megszerzett tudásállomány, valamint 

biztosítanunk kell, hogy a projekt során szerzett 

tapasztalatok a projekt zárásával ne vesszenek el, hanem 

a szervezeti tudás vagyon részévé váljanak. Ennek IT 

támogatására kézenfekvı megoldás például egy 

univerzális tudásbázis alkalmazása (kodifikációs stratégia 

alkalmazása esetén). 
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5/b. Tézis: 

Funkcionális és divízionális szervezet esetén alapvetı 

fontosságú az egyes szervezeti egységek közötti 

tudásáramlást lehetıvé tevı kommunikációs csatornák 

kiépítése. 

A kutatás során létrehozott modellben minden további 

lépés alapját két IT alappillér szolgáltatja: a tudástérkép 

(optimális esetben univerzális tudástár) és a kompetencia 

térkép. Funkcionális és divízionális szervezet esetén 

további alapmegoldásnak minısül a teljes szervezetet 

lefedı kommunikációs csatornák alkalmazása, amely 

megfelelı tudásmegosztó kultúrával párosítva a szervezet 

tetszıleges két pontja között teszi lehetıvé a 

tudásáramlást – ezzel közelebb hozva a szervezetet az 

idealizált „egyetlen óriás agy” állapotához.  

A funkcionális és divízionális szervezet esetén 

alkalmazandó az általam Horizontális TM 

megközelítésként említett módszer. Ennek lényege, hogy 

kiemelt prioritással kezeljük az eltérı üzletágban 

egymáshoz hasonló feladatú alegységek, valamint az 

egymáshoz hasonló munkakört betöltı munkatársak vagy 
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szervezeti egységek egymással történı 

kommunikációjának informatikai támogatását. Empirikus 

tapasztalat, hogy a horizontális megközelítés 

eredményeként elıálló megoldások gyakran hiányoznak 

a szervezetbıl és emiatt komoly károk keletkeznek – 

például a kutatási és fejlesztési költségek területén. 
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6.Tézis  

A folyamatok tudásmenedzsmentjének IT támogatása 

hatékonyan megoldható, amennyiben lehetıvé tesszük, 

hogy a tudásmenedzsment az IT számára pontos, és 

emellett kellı szabadságot adó követelményspecifikációt 

fogalmazzon meg. 

A kutatás eredményeként létrejött tudásmenedzsment - 

IT hozzárendelési modell filozófiája a következı: a már 

meglévı tudástérképezési módszerek felhasználásával 

készítsük el az adott, támogatandó folyamat által érintett 

tudáselemek katalógusát. A következı lépés a megfelelı 

tudásmenedzsment tevékenységek megválasztása, ami 

elsısorban a szervezet által alkalmazott 

tudásmenedzsment szakemberek feladata. Az IT 

hozzárendelési modell csupán ezen fázisok után jut 

szerephez.  

A modell célja tehermentesíteni a tudásmenedzsmentért 

felelıs szakembereket az IT mélyreható ismeretének 

szükségessége alól.  
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6/a.Tézis 

A modell alapja egy taxatív IT rendszer osztályozási 

struktúra, ahol az egyes osztályok két, egymással 

párhuzamos definícióval rendelkeznek. 

Az osztályokra, melyek az osztályozási rendszer alapját 

adják, a disszertáció során kompatibilitási osztályként 

hivatkozunk. Egy adott kompatiblitási osztály olyan IT 

rendszereket foglal magába, amelyek az adott feladat 

megoldásának szempontjából egymással ekvivalens 

képességekkel bírnak. A feladat ez esetben a tudáselemek 

menedzsmentjének támogatása. A kompatibilitási 

elnevezés utal még továbbá egy relációra az egyes 

osztályok között: a felsıbb osztályba tartozó IT 

rendszerek rendelkeznek az alsóbb osztályokba tartozó 

rendszerek képességeivel is – úgymond felülrıl 

kompatibilisek velük – az adott dimenzió mentén. A 

dimenziókat a következı, 6/b tézisben, a párhuzamos 

definíciókat a 6/c tézis során mutatom be. 

 

 

 

 



 17 

6/b.Tézis 

Az egyes osztályok az egymással párhuzamos 

osztályozási dimenziók mentén az értékkészlet szerepét 

töltik be. Az egyes dimenziók felosztása az IT 

sajátosságaiból indul ki. 

Az alábbiakban soroljuk fel a dimenziókat, amelyek a 

TM szempontjából releváns osztályozás alapjául 

szolgálnak, és amelyeknek az értékkészletét adják az 

egyes kompatibilitási osztályok: 

• Kommunikációs képességek dimenziója 

o Aldimenziók: 

o Hálózati kompatibilitás 

o Csoportkommunikációs képességek 

o Kezelhetı médiák 

• Adattárolási képességek dimenziója 

o Aldimenziók: 

o Adatstruktúra komplexitás 

o Idısor kezelés 

• Mőveletvégzési képességek dimenziója 

o Aldimenziók: 

o Végezhetı mővelet komplexitása 

o Összetett riportok generálása 
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6/c.Tézis 

Minden definíció, amely egy kompatibilitási osztály 

esetén meghatározza azt, hogy milyen tulajdonságú 

rendszerek tartoznak az adott kompatibilitási osztályba, 

két verzióban létezik, ahol a verziók szerepe eltérı. 

Az elsı meghatározás az IT oldal szakembereinek szól és 

IT specifikus szakfogalmakat használ. Feladata, hogy 

irányvonalat adjon egy vizsgált, már piaci forgalomban 

részt vevı IT rendszer tudásmenedzsment szempontból 

való besorolásához, a taxatív rendszer dimenziói mentén. 

A második meghatározás tartalmazza lényegében a 

hozzárendelési információt. Ez a tudásmenedzsment 

szakembereknek szól, mély IT fogalmak használata 

nélkül. Feladata megmutatni, hogy az adott 

tudásmenedzsment tevékenység vagy tudáselem 

specifikus tulajdonságai milyen tulajdonságokat 

követelnek meg a támogató IT rendszer oldaláról. 

 

6/d.Tézis  

A modell mőködése a kettıs meghatározási rendszeren 

alapulva egy kétfázisú auditálási folyamattal írható le. 
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A tudáselem katalógus bejegyzéseibıl kiindulva a 

szervezet tudásmenedzsment szakemberei 

meghatározzák, hogy mely tudáselemekkel kívánnak 

közvetlenül, dedikált tevékenység formájában 

foglalkozni. Az adott tudáselem természete alapján a 

tudásmenedzsment oldal számára készített 

kompatibilitási osztály meghatározásokat (ld 6/c Tézis) 

felhasználva megállapítható, hogy a támogató IT 

rendszernek milyen tulajdonságokkal kell bírnia – azaz 

az egyes dimenziók mentén mely kompatibilitási 

osztályba kell, hogy tartozzon. 

Ezzel párhuzamosan is végezhetı akár az IT oldali 

auditálási folyamat: az IT szakterület képviselıi 

vizsgálják be a potenciális támogató rendszereket, és 

kompatibilitási osztályokba sorolják azokat jellemzıik 

alapján. A kompatibilitási osztályok itt gyakorlatilag 

attribútum szerepet töltenek be. 

A következı fázisban a rendelkezésre álló rendszerek 

már meghatározott attribútumait vetjük össze a 

tudásmenedzsment oldal által meghatározott 

követelményekkel, amelyek szintén kompatibilitási 

osztályok azonosítói. Egyezés, vagy kínálat (IT) oldali 
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túllépés esetén a rendszert vagy rendszereket mint 

megfelelıt kiválasztjuk. Azonos jellemzéső rendszerek 

esetén jellemzıen a költség alapú összehasonlítás dönt.  

Az itt bemutatott folyamat során a modell betölti 

konstruktív funkcióját. A modell teljes funkcionalitását a 

következı és egyben utolsó 6/e tézis során mutatom be. 

 

6/e. Tézis: 

A modell célja kettıs: auditálási és konstruktív funkció 

betöltése. 

A konstruktív funkció mőködését az elızı tézis során 

követhettük nyomon. Az auditálási funkciót akkor 

alkalmazunk, ha már egy létezı rendszerrıl szeretnénk 

megtudni, hogy maradéktalanul képes-e feladatainak 

ellátása, sajátosságaiból eredıen nem korlátozza-e a 

szervezeti tudásmenedzsment tevékenységeket.  

Auditálási esetben a rendszer bemenetei az igények, 

valamint az alkalmazott rendszerek. A konstrukciós 

folyamathoz hasonlóan itt is végrehajtjuk mindkét 

oldalon az auditálási folyamatot. Az alkalmazott IT 

rendszer jellemzıi megállapításra után összevetjük 

azokat a bevizsgált, támogatni kívánt tevékenység által 



 21 

támasztott követelményeknek megfelelı attribútumokkal 

(kompatibilitási osztály azonosítók). 

A vizsgálat eredményei lehetnek:  

1. Az IT rendszer megfelel vagy túlteljesíti a 

kívánalmakat – a jelenlegi struktúra nem követel 

változást. 

2. Az IT rendszer valamely jellemzıjében elmarad a 

kívánt szinttıl. Ez esetben az audit eredményként 

információként elıáll a megfelelı és a jelenleg 

alkalmazott rendszer közötti különbség is – amely 

alapján eldönthetı, hogy rendszercsere szükséges-

e vagy a probléma megoldható a jelenlegi 

rendszer továbbfejlesztésével. 
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Milan Hasznics: IT assignment 

model for supporting corporate 

knowledge management. 

 

Thesis 1. 

The IT supported corporate knowledge management can 

be represented using a three-layer structure. Its levels 

are the following: 

Knowledge elements 

Knowledge management activities  

IT 

In my model the logical connection between the 

knowledge management and IT is described by a three-

layer structure. The highest level represents the 

intellectual capital that is accessible for the given 

organization. 

The middle layer contains the knowledge activities that 

are committed to exploit the advantages provided by the 

intellectual capital and to develop the value and the 

quality of the components of this capital. 
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Finally IT is situated in the third layer. The objective of 

IT in this case is to support the knowledge management 

activities using the capabilities granted by   technology. 

The main point in thesis 1 is that in the case of corporate 

knowledge management, IT can only play a supporting 

role and in itself it can never match all the goals of 

knowledge management. In the following, my main goal 

is to support adequate assignment between the 

knowledge management activities and IT systems. 

 

Thesis 2. 

The two basic strategies that are supportable by 

information technology are codification and 

personalization. 

The strategy of codification can be efficiently used in the 

case of the management of explicit knowledge. The 

elements of explicit knowledge can be easily recorded by 

using some type of media. In the perspective of IT, the 

codification strategy exactly follows this idea: gather, 

record and make all explicit knowledge elements 

accessible for the user. A written manual or a course 

book are fine examples for codified knowledge. 
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 The personalization is the only effective way to handle 

tacit knowledge. Using the personalization strategy, we 

make tacit knowledge accessible by marking the 

knowledge carrier person. We make it possible to find 

the specific person and to communicate with him or her. 

By selecting supportable knowledge management 

strategies, we give a natural classification frame to the IT 

- supportable knowledge management activities, as 

strategies can be represented as collections of activities. 

The examination of the well-known and worldwide 

accepted strategies in my research, has led to an 

implication: IT can only directly support the codification 

and personalization strategy, all other strategies can be 

supported by the solutions used in the case of 

codification and personalization strategy.  

 

Thesis 3. 

The relevant classification dimension of knowledge 

elements, is the Tacit-Articulable dimension from the 

perspective of IT. 

As codification and personalization are the primarily 

supportable strategies which implies that any knowledge 
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element, which are to be supported by IT can only be 

managed by an activity of personalization or codification 

and the corresponding IT system.  In this case, the 

relevant criterion of the knowledge element should be 

able to determine the major strategy to be used. In the 

specified system of strategies, this relevant dimension is 

undoubtedly the Tacit-Articulable dimension, which was 

marked as „The relevant dimension” by Snowden .  

 

Thesis 4. 

During the organizing phase of the IT support of the 

corporate knowledge management system, the most 

important starting points of approach are the corporate 

structure and the system of processes within the 

company. 

 

The starting points imply two independent approaches 

that can be used in the same time in a parallel manner. 

Each of them has a different way of execution, different 

set of goals and a different field of application. 

In the first case, we use the corporate structure and the 

set of assigned activities to give general, usable directives 
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for the construction process of the corporate knowledge 

management subsystem and its IT support. 

The second approach uses the idea that all used 

knowledge elements are related to one or more process 

within the company. This also means that using the 

corporate process map, we can generate the catalogue or 

map of all necessary knowledge elements, which is an 

excellent basis for the knowledge management and its IT 

support. The knowledge map gives the necessary 

principles to organize the knowledge management 

activities. To these activities we can systematically link 

IT support systems, using my model. 
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Introduction for thesis 5/a and 5/b  

On the basis of the corporate structure, I distinguish 

three major cases from the perspective of the IT support 

of knowledge management: the project-based, matrix and 

functional organization. 

According to the experience gained during the survey of 

different types of organizations, I have identified the 

frequency of changes in the scope of activities as the 

relevant factor for classifying the organizations from the 

perspective of IT support of knowledge management. 

The functional organization (or the divisional form) and 

the project based organizational forms are the extreme 

cases in this classification – between them, different 

matrix organizational structures are situated.  

I recommend to use the directives of construction of both 

extreme organizational types in the case of matrix 

structure, however the priorities should be assigned 

accordingly to the intensity of the presence of the 

mentioned organizational forms, 

The  general design directives that can be used during the 

construction of the IT support of corporate knowledge 
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management and which those referred in thesis 4, are the 

following: 

  

Thesis 5/a. 

In the case of project based organizations, the main 

objective is to support the running  projects by making  

the already gained codified knowledge and competences 

accessible. The other  goal is to preserve the knowledge 

created by the execution of the projects, while keeping 

their accessibility at the highest levels. 

It is imperative that the participants should be fully aware 

of the accessible competences via their colleagues. This 

condition can be met easily by the use of electronic 

competence map. 

The knowledge that is possessed by the company needs 

to be made fully accessible before the execution of the 

project. On the other hand, it is completely unacceptable 

to lose the project experience by the close of the a 

project- we must turn this experience into a part of the 

organizational intellectual capital. The IT solution of 

choice in this case can be for example a universal 
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knowledge storage that supports the codification of 

project experience. 

 

Thesis 5/b.  

In the case of functional and divisional organizations, the 

adequate communication between the structural units is 

of outmost importance from the perspective of knowledge 

management. 

In my model of knowledge management – IT assignment, 

the condition of any further development is the existence 

of the electronic competence-map and the map of 

codified knowledge elements. (The optimal base solution 

is the universal knowledge storage combined with the 

competence map). 

For functional and divisional organizations, the 

communication channels providing full cover are also the 

part of the basic solutions. These channels, if matched by 

organizational structure, make the adequate knowledge 

transfer possible, and approaching the organization 

towards the idealized state of „one giant brain”. 

In such cases I recommend a set of directives, named 

„the horizontal approach”. Its main idea is to prioritize 
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and technically support the communication between 

employees or structural units that perform similar tasks 

within the company. 

It is empirically proven that many companies lacking the 

principles of the „Horizontal approach” suffer 

competition disadvantage and unnecessary costs. (mainly 

in the field of research and development) 
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Thesis 6. 

 

The knowledge management of the organizational 

processes can be efficiently supported by IT, if we make 

possible for knowledge management to give adequate 

requirement-specifications to the IT side while granting 

sufficient freedom in the implementation. 

The philosophy of the model of knowledge management 

– IT assignment that is the main result of my research, is 

the following:  

Using the existing knowledge mapping techniques, we 

can construct the map or catalogue of the possessed 

knowledge elements. Using this collection, the experts, 

responsible for knowledge management can select the 

appropriate activities, to form a corporate knowledge 

management subsystem. 

The role of IT begins only following these steps. The 

main goal of the model is to decrease the workload of the 

knowledge management experts and to involve IT into 

the construction process at its full strength. 
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Thesis 6/a. 

The basis of the model is a taxative system classification 

structure, where the classes a defined by two parallel 

definitions. 

The classes that give the basic units of the classification 

are referred as compatibility classes. A compatibility 

class consists of IT systems that fulfill a given type of 

tasks at the same quality level. The task at this time is to 

support the management of knowledge elements.  The 

name „compatibility class” refers to the characteristics of 

the classified systems: the systems are in a compatibility 

relation from the perspective of knowledge management. 

This compatibility relation is not meant in the sense of IT 

compatibility, the compatibility relation shows the 

following: 

1. systems that are in the same class, can solve the 

given problem on the same level of service 

2. system that are in a higher class possess all the 

capabilities of the systems of lower classes. 

The classes are defined along classification dimensions, 

which will be introduced in thesis 6/b, the system of 

parallel definitions will be detailed in thesis 6/c. 
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Thesis 6/b.  

The compatibility classes play the role of the set of 

possible values along parallel classification dimensions. 

The system of dimensions was created based on the 

nature of the IT universe. 

 In the following the system of classification dimensions 

will be displayed. These dimensions provide the basis for 

the classification that is relevant from the perspective of 

knowledge management. The dimensions are: 

• Dimension of communication capabilities: 

Sub-dimensions: 

o Network compatibility 

o Group communication support capabilities 

o Applicable types of media  

• Dimension of data storage capabilities 

Sub-dimensions: 

o Data structure complexity 

o Handling of  time series  

• dimension of operation execution capability 

Sub-dimensions: 

o Possible complexity of executable 

operations 
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o Automated generation of complex reports 

 

Thesis 6/c. 

All definitions that determine the characteristics of the 

possibly contained IT systems of a compatibility class 

exist in two versions, where the role of each version is 

different. 

The first definition is for the experts of IT and uses the 

terminology of IT. Its purpose is to give a framework of 

guidelines for exact auditing and classifying the available 

IT systems in a taxative manner. 

The second definition actually contains the assignment 

information. This definition is to aid the work of 

knowledge management experts by avoiding the use of 

IT terminology. This definition is to show the 

characteristics of the IT systems that can support a given 

type of knowledge element or knowledge management 

activity. 

 

 

Thesis 6/d.  
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The functionality of the model is based on the system of 

dual definitions, and is implemented via a two-phase 

auditing process. 

Starting with the notations of the map of knowledge 

elements, the knowledge management experts determine 

the set of elements that are to be managed. Using the 

nature of the given knowledge element, the knowledge 

management based definitions of the compatibility class 

make possible to determine the compatibility class, 

adequate to handle the problem. The output of this audit 

phase is the identification numbers of adequate 

compatibility classes. 

In a parallel way, we can execute the other audit phase: 

using the IT definitions, we can classify the available IT 

systems along the definitions. The output at this time is a 

set of IT systems with assigned compatibility class 

numbers as attributes. 

In the next, completing phase, both the requirements and 

the properties of the available solutions are ready in the 

form of compatibility class identifiers. In case of mach 

between the demand and the available parameters from 

both sides, the system can be applied. If the attribute 
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values of the available systems are higher than the 

required ones, the system can be applied, although not all 

capabilities will be exploited. The lower attribute values 

on the side of the IT systems represent lack of capacity in 

to a certain point, which is shown by the definition of the 

compatibility class. 

Via the two-phase audit process, the model fulfills its 

construction role. 

The full functionality and the complementary way of the 

application are introduced in thesis 6/e. 

 

Thesis 6/e.  

 

The objective of the model is dual: it must fulfill both an 

audit and a construction support role. 

The function with the aim of construction has been 

already displayed in the previous thesis. The audit role is 

used when we need to tell whether an existing and 

probably already applied system is adequate for the 

intended knowledge management purpose. 

In case of the auditing, the inputs of the system are the 

requirements and the identifiers of the already possessed 
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systems. Just like at the construction mode, the two phase 

audit is executed, formalizing the needs and the 

capability parameters of the used systems. Once the 

needed parameters are available in the format of 

compatibility classes, we can determine the following by 

comparing compatibility class values: 

1. The IT system is adequate or even exceeds the 

requirements, which means there is no need to 

replace or upgrade it. 

2. The capabilities of the examined systems are 

insufficient in one or more dimensions. The 

model shows the exact position of the lack of 

capability. According to this information we can 

determine the possible solution: system upgrade, 

replacement or new system development.  
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A kutatás elızményei 

A kutatás, melynek eredménye a jelen értekezés, 2004 

szeptemberében indult. A tudásmenedzsment, mint 

menedzsment irányzat, az intellektuális tıke megfelelı 

kezelési módszertanai mind bizonyították 

létjogosultságukat jóval a kutatás kezdete elıtt. 

Egyértelmő, hogy az IT adta lehetıségek nagymértékben 

segíthetik a tudásmenedzsment hatékonyságáért felelıs 

apparátus munkáját.  

A jelen kutatás fı kérdése, fı problémája az, hogy 

lehetséges-e létrehozni egy keretet, egy hozzárendelési 

módszertant, amely szisztematikus módon képes 

támogatni a tudásmenedzsmentet szolgáló 

információtechnológiai rendszerek kiválasztását és a 

célnak megfelelı alkalmazását. 

Az egyes tudástípusokat extrém módon elıtérbe helyezı, 

így az IT támogatás eltorzító szélsıséges 

tudásmenedzsment irányzatok, az IT számára nagyon is 

kedvezı marketingvonatkozások (amennyiben a 

tudásmenedzsment csupán, mint reklámcélú kulcsszó 

kerül felhasználásra), amelyek miatt a tényleges 
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tudásmenedzsment támogató képességek áldozatul 

eshetnek az értékesítési érdekeknek. Ezek a tényezık, 

valamint a szisztematikus hozzárendelési módszertan 

hiánya mind-mind akadályozzák az IT-vel megfelelı 

módon támogatott tudásmenedzsment pozitív hatásait.  

Az egyéb célra készült, de járulékos módon 

tudásmenedzsment támogató képességekkel bíró 

rendszerek elınyeinek kiaknázására általában a 

szervezetek szintén nem fektetnek megfelelı hangsúlyt, a 

képességek katalogizálására nincs általánosan elfogadott 

módszertan vagy metrika, amely a folyamat végrehajtását 

megkönnyítené.  

A kutatás végsı célja a fentiekben említett problémák 

kiküszöbölése egy megfelelı, konkrétan erre a célra 

létrehozott módszertan segítségével. A kutatás nem volt 

elızmények nélkül való. A tudásmenedzsment IT ezen 

szakterületén kiemelném Dr. Klimkó Gábor, Dr. Molnár 

Bálint és Dr. Fehér Péter munkásságát, mint a jelen 

kutatás közvetlen elızményét is. 
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A dolgozat szerkezete 

Az értekezés célja a kutatás eredményeinek bemutatása 

logikus, jól követhetı formában. A dolgozat 

szerkezetének meghatározásakor ezek az elvek játszották 

a fıszerepet. 

A kutatás általános kérdéseinek tisztázása után a kutatott 

területnek, azaz a tudásmenedzsment diszciplínának azon 

részleteit mutatjuk be, melyek relevánsak a kutatott 

terület szempontjából. A bemutatott modellek és elvek 

fontos, alapozó szerepet játszanak a kutatás során 

létrejött új modellek és módszertanok ismertetése során. 

A következı fejezet során, a diszciplína elméleti 

tárgyalásának zárásaként tárgyaljuk a gyakorlatban 

alkalmazott tudásmenedzsment stratégiákat, valamint a 

bemutatott dimenzionálási megközelítések és stratégiák 

alapján szőkítjük a tudáselemek osztályozásának IT 

szempontjából jelentıséggel bíró jellemzıinek körét. A 

fejezetben ismertetett fogalomrendszerbıl és az IT világ 

sajátosságaiból kiindulva eljutunk a kutatás 

szempontjából releváns tudásdimenzióig. 
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Az elméleti alapozó fejezetek után, közvetlenül a kutatás 

fı eredményét képezı modell bemutatását megelızıen 

egy összehasonlítási szempontrendszert tekintünk át, 

amely annak a vezetési döntésnek a meghozatalában 

segít, mely során az adott szervezet eldönti, hogy már 

meglévı rendszert kíván használni, vagy pedig új 

fejlesztésbe fog. 

A tényleges modell bemutatása ezek után következik, a 

folyamat alapú megközelítéssel indítva, majd a szervezeti 

formát alapul vevı megközelítés elemeinek 

tárgyalásával. 

A modellt és a hozzá tartozó módszertant tartalmazó 

fejezetek során a modell helyességének igazolását célzó 

esettanulmányok következnek. Ezen esettanulmányok 

valós projektek tapasztalatait foglalják össze, kiemelve a 

modell számára releváns részleteket. 

A dolgozat zárását egy, a kutatás eredményeit, 

tanulságait és továbblépési lehetıségeit összefoglaló 

fejezet jelenti. 
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A kutatás eredményei és 

továbbfejlesztési lehetıségei 

A kutatás során elıállt, gyakorlati jelentısséggel bíró 

megállapítások a következık voltak: 

Általános tudásmenedzsment keret infrastruktúra 

létrehozását célzó módszertan. Célja, hogy a 

tudásmenedzsment vállalati alrendszerrel nem rendelkezı 

szervezetek számára egy módszertani keretet adjon a 

következı mőveletekhez: 

• egy önmagában mőködıképes 

tudásmenedzsment rendszer létrehozása, 

• amely kihasználja az IT technikai színvonala 

nyújtotta lehetıségeket, és amely 

• hatékonyan képes támogatni az adott szervezet 

operatív folyamatait, növelve azok 

hatékonyságát. 

Az általános megközelítés elemei a következık voltak: 

• Kiindulási tudásmenedzsment IT infrastruktúra 

• Horizontális megközelítés 

• Projekt alapú megközelítés 
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• Teljes szervezetet lefedı megoldások 

megközelítése 

 

Folyamat alapú megközelítés: célja a munkafolyamatok 

során felhasznált tudáselemek kezeléséhez szükséges 

informatikai rendszer- hozzárendelés formalizálása. A 

megközelítés kutatása során létrejött egy módszertan, 

amely kétfázisú auditálás segítségével teszi lehetıvé a 

célok elérését. A kétfázisú auditálás jelentıssége abban 

áll, hogy segítségével szétválasztható a konstrukciós 

folyamat – ezt bıvebben kifejtjük a dolgozat fejezetei 

során valamint a tézisfüzet hatodik tézisének 

bemutatásakor. 

A fent említett módszertanok mind auditálási, mind 

konstrukciós szerepben kipróbálásra kerültek az 

esettanulmányok alapját képezı projektek során. A 

tapasztalatok szerint a modell kifejezıereje kielégítı, a 

valóság megragadására alkalmas. Az esettanulmányok 

megmutatták továbbá, hogy a modell irányelvei által 

implikált megoldások hatékonyak, vagy éppen 

egybeesnek a gyakorlati tapasztalatok visszacsatolásával 
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létrejött tudáson alapuló megoldásokkal – azaz a modell 

konstruktív eszközként is jól használható. 

Mivel a modell, vagy modellek célja a 

tudásmenedzsment IT támogatásának formalizálása volt, 

ezért a modell nem foglalkozik az IT világán kívül esı, 

analóg, tudásmenedzsmentet támogatni képes 

megoldások felhasználási lehetıségeivel.  

Természetesen nem kérdıjelezem meg ezek létét, viszont 

szemléletüket és a feltérképezésükhöz szükséges 

kutatandó területet tekintve oly mértékben kívül esnek a 

kutatás vonalán, hogy a jelenlegi modellbe nem 

foglalhatók be. Egy következı Ph.D. kutatás témájaként 

az említett analóg rendszerekhez alkotott hozzárendelési 

modell véleményem szerint értékes kiegészítıje lehetne a 

jelen dolgozat tartalmának. 

A dolgozat elsıdleges céljai közé tartozott, hogy 

bemutassa, mikor érdemes egyedi fejlesztésbe fogni, és 

mikor kifizetıdıbb kész, már meglévı, kereskedelmi 

forgalomban hozzáférhetı, vagy már birtokolt 

termékeket használni. A választási szempontrendszer 

bemutatásra került a fejezetek során, melynek 

kidolgozásakor leginkább az IT világban szerzett 
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gyakorlati tapasztalataimra támaszkodtam. Egy számítási 

modell megtalálható a mellékletben és a CD mellékleten, 

mely segítségével ellenırizhetıek a fejezet során 

elhangzott állítások. 

Végül, a kutatás vonalának voltak oldalágai is, melyekrıl 

késıbb bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban különbözı 

okokból kifolyólag nem hasznosíthatók. Ezek közül a 

legjelentısebb a tudásmenedzsment tevékenységi mátrix, 

melynek célja az volt, hogy univerzális osztályozási 

keretet adjon szervezéstechnikai szinten a 

tudásmenedzsment tevékenységek teljes halmazának. 

Sajnos karbantartásigénye miatt a gyakorlatban való 

felhasználását el kellett vetnem – a koncepció leírása 

megtalálható a dolgozat mellékletében. 
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Köszönetnyilvánítás 

Ezúton szeretnék köszönetet nyilvánítani mindazoknak, 

akik valamilyen formában a segítségemre volta e 

dolgozat létrehozásában 

Hálás köszönettel tartozom témavezetımnek, Dr. Bıgel 

Györgynek (CEU), aki a kutatás teljes idıtartama alatt 

bármikor a rendelkezésemre állt, és a szaktudásával, 

ötleteivel és iránymutatásával segítette munkámat. 

Köszönetemet szeretném kifejezni továbbá Dr. Kiss 

Ferencnek, a BME Információ- és Tudásmenedzsment 

Tanszék megbízott tanszékvezetıjének, aki a kutatás 

során megteremtette számomra a kutatáshoz szükséges 

infrastrukturális hátteret, melyek nélkül a jelen dolgozat 

nem jöhetett volna létre. 

A munkahelyi vita során nyújtott szakmai útmutatásáért 

ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Dr. Boda 

Györgynek (Budapesti Corvinus Egyetem) és Gelléri 

Péternek(BME). 

Nagyon köszönöm továbbá szakmai segítségét  

Nuridsány Juditnak (BME), Dr. Kósa Zsuzsannának 

(BME), Nagy Andreának (T-Com) és Dr. Racskó 
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Péternek (T-Com), akik kivétel nélkül a 

tudásmenedzsment területének kiváló szakértıi. 

Interdiszciplináris segítségükért köszönet illeti Dr. Varga 

Erzsébetet (BME) és Dr. Székely Ivánt (CEU - Open 

Society Archives).  

Ki kell emelnem továbbá, hogy családom támogatása 

nélkül e dolgozat sohasem készülhetett volna el. 

Köszönöm türelmüket, a bátorítást és a feltétlen bizalmat, 

amit tılük kaptam, és ami elengedhetetlen volt e dolgozat 

létrejöttéhez. 
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Szakmai önéletrajz    

Hasznics Milán (1980)                    

2005-2006: Vezetı kutatói beosztás az Információs 

Társadalomért Alapítványnál (ITA) 

• Lízingcég elektronikus 

dokumentummenedzsment rendszer 

architektúrájának és szabályozási rendszer 

fejlesztési lehetıségeinek vizsgálata, javaslat 

kidolgozása 

• Lízingcég tudásmenedzsment vállalati 

alrendszerének kidolgozása 

• Költségbecslési és árajánlat készítési problémakör 

vizsgálata és megoldási javaslat készítése 

multinacionális szervezeti környezetben 

2005:  Okleveles Bankinformatikus szakmérnöki 

diploma megszerzése (BME GTK) 

2004-2006: oktatóként való részvétel a BME ITM 

tanszék által szervezett Hálózatok 

gazdaságtana III, Vállalatirányítási 
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