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Magyar nyelvű összefoglaló 
 

Az információs és kommunikációs technológiák (az angol rövidítés alapján továbbiakban 

ICT) forradalma mindenhol körülvesz bennünket. Ez alól a munkahelyek sem képeznek 

kivételt. Az ICT gyakori változásaiban gyökerező tanulási nehézségeket nem lehet 

egyszerűen generációs problémaként kezelni, mivel ezek az új technológiák olyan 

kognitív jellegzetességekkel bírnak, amelyek ezek megtanulását megnehezítik. Ráadásul a 

napjainkban tapasztalható gyakori változások további akadályokat tartogatnak a 

folyamatos tudásvesztés és felújítási kényszer miatt. A cégeken belüli megoldások mellett 

a jogi-szabályozási környezet is kritikus szerepet játszhat a sikeres munkahelyi ICT-

adaptáció folyamatában. Ezeknek az eszközöknek a sikeressége egy adott környezetben 

nagyban függ a kormányzat politikai beállítottságától és az elérni kívánt hatás szintjétől; 

ezek a lépések azonban még a korlátok ellenére is kulcsfontosságúak lehetnek a 

munkavállalók és munkaadók számára is az ICT-változások által okozott tudáselavulás 

kezelésében. A vállalati tudásmenedzsment kezdeményezések igen fontosak e problémák 

leküzdésében, akár tréningek kiegészítőjeként, vagy esetenként akár helyettesítőjeként is. 

Mivel a mobil távközlési szolgáltatás egyike az e kihívásokkal leginkább érintett iparági 

szektoroknak, így a magyar mobilszolgáltató cégek körében végeztem el 2004-ben 

vállalati tudásmenedzsment felmérésem. Minden válaszadó használ tudásmenedzsment 

eszközöket és ezt fontos üzleti készségnek tartja. A kezdeményezések részben alsóbb 

szervezeti szintekről indulnak, másrészt pedig a nemzetközi vállalatcsoportbeli 

programok hazai adaptációi. A projektek jellemzően nem alkotnak egységes vállalati 

szintű programot. A tudásmenedzsmentet hasznos eszköznek tartják, a mindennapos 

gyakorlatba illesztése azonban nem problémamentes. A legnagyobb problémák a 

tudásmenedzsment előnyök dolgozói felismerésének hiányából fakadnak, a legnagyobb 

javulásra pedig a részvétel növelésével van esély. A vállalati tudásmenedzsment ezen a 

téren (is) sokat tanulhat az olyan online közösségek tapasztalataiból, amelyek 

tudásszervezésükhöz „blog”-okat és „wiki”-ket használnak, illetve címkékkel, „feed”-

ekkel, aggregátorokkal és linkekkel igyekeznek minél jobban összekapcsolni az elemeket. 

A hálózati közösségi eszközök a tudásmenedzsment folyamatokba épülve sikeresen 

adhatnak választ az új technológiai fejlesztések kognitív kihívásaira.  
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Abstract in English 
 

Knowledge obsolescence in the technology intensive sector: 
Challenges of rapid information and communication technology changes  

and possible solutions of knowledge management 
 
The ICT (Information and Communication Technology) revolution is surrounding us 

everywhere. The workplace is no exception. Learning challenges originating from 

frequent ICT changes cannot be considered just a generational issue as these technologies 

possess cognitive characteristics that make learning them a non-trivial effort. Frequent 

changes witnessed presently add another layer of difficulty with almost constant 

knowledge obsolescence and knowledge update requirements. Beside the solutions 

originating from within companies, policy makers can play a critical role in successful 

ICT adaptation in the workplace. These policy-regulatory actions and their success in an 

environment vary with the political attitude of a regime and the level of influence it 

chooses to wield; still, such actions can play a key role in helping both employees and 

employers overcome the knowledge obsolescence originating in ICT changes. Corporate 

knowledge management initiatives are an essential way to overcome these problems, 

sometimes as a complement to training, other times even as a substitute. As the mobile 

telecom service provider industry segment is among the most affected by these changes I 

have conducted a research in how knowledge management is applied at those companies 

in Hungary at 2004. All of the survey participants use knowledge management and 

consider it an important business capability. The initiatives are partly originating from 

lower organizational levels and partly from the international company group level 

programs. The projects are generally not integrated into a company wide program. And 

although knowledge management is considered a useful tool, its introduction to everyday 

practices is not without problems. The greatest challenges are to overcome the lack of 

employee level understanding of the advantages of knowledge management and to 

increase participation. Corporate knowledge management has a great deal to learn even 

from those perspectives from the experiences of online communities, which increasingly 

organize knowledge in wiki and blog environments, and utilize tags, feeds, aggregators 

and links to better connect the pieces. The cognitive challenges of new technologies can 

be successfully addressed by the usage of online community tools in knowledge 

management processes.  
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Előszó és köszönetnyilvánítás 
 
 
2000-2001-et írtunk, amikor külső tanácsadóként dolgoztam egy magyar távközlési 

vállalatnál. A cég több területén jól megfigyelhető volt a rohamos technológiai fejlődés 

által okozott tudáselavulás és az ehhez kapcsolódó problémák. Az új és újabb lehetőségek 

bevezetése a technikai és üzleti folyamatokba változó munkakörnyezetet teremtett, 

amihez a dolgozók jelentősen eltérő sikerességgel tudtak csak alkalmazkodni. Ekkor 

találkoztam először azzal az egyszerűsítő állásponttal, hogy a fiataloknak könnyebb 

megtanulni mindent, az idősebbeknek nehezebb, és ez a probléma fő oka. Talán ez 

ismerős Önnek is. Ebben nyilvánvalóan vannak igazságok (mint ahogyan arról írok is 

ebben a disszertációban), de már akkor nyilvánvaló volt számomra, hogy nem lehet 

ennyire végletesen egyszerű a jelenség. Ha így lenne, borzasztóan sötéten kellene látnunk 

jövőnket, vagy a munkavállalók, vagy a technológiai fejlődés oldaláról. Egyik sem 

elfogadható. Ez az „indulat” vezetett oda, hogy a kérdést tudományos igényességű 

vizsgálat alá vessem, amelynek eredménye ez a dolgozat, amit az olvasó most kezében 

tart. Hosszú út vezetett idáig. A kirakós játék elemei lassan álltak össze, és néha olyan 

helyen jelentek meg, ahol nem is számítottam rá. A dolgozat szerkezeti egységei is 

tükrözik a kutatás fejlődését: ahogyan felismertem, hogy milyen nagy jelentőséggel 

bírnak a törvényhozási környezethez való kapcsolódások, és hogy az elemzésből nem 

szabad kihagyni őket; továbbá ezzel párhuzamosan elindultam az egyéni (főleg 

pszichológiai) okok, illetve a vállalati válaszlehetőségek feltérképezésével; majd ahogyan 

rátaláltam a tudásmenedzsment értékeire és arra, hogy milyen nagyszerűen megfelel a 

vázolt problémák kezelésére; és végül ahogyan megértettem, hogy talán történelmi esély 

nyílik arra, hogy a vállalati tudásmenedzsmentet sokkal nagyobb és forrongóbb 

közösségek tapasztalataira építve lehetne javítani.  

 

Mindenekelőtt köszönettel tartozom igen tisztelt témavezetőmnek, mentoromnak, Z. 

Karvalics Lászlónak, aki meglátásaival a PhD-kutatások elkerülhetetlen 

válságperiódusaiban mindig hozzásegített a továbblépéshez szükséges energiákhoz. 

 

Közreműködésükért és segítségükért nagy-nagy köszönettel tartozom a magyar mobil 

távközlési cégeknek és főként azoknak a vezetőknek és beosztottaknak, akik a 

felmérésem során közvetlen segítséget nyújtottak. A titoktartási nyilatkozatok miatt 
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sajnos név szerint nem jelölhetem meg őket, de mindnyájuknak hálával tartozom, amiért 

lehetővé tették számomra, hogy kutatásom náluk teljesíthessem ki. Nem volt könnyű 

minden ehhez szükséges részletet tisztázni és megoldani, de tudom, hogy bármelyikük 

elzárkózása esetén a felmérés teljessége kiköszörülhetetlen csorbát szenvedett volna. Így 

tehát nekik köszönhetően teljes a kép. 

 

Köszönettel tartozom a Harvard Egyetem Berkman Center for Internet and Society 

intézeti közösségének, ahol vendégkutatóként dolgoztam a 2005-ös év során, és ahol két 

irányba is igen fontos lépést tettem előre. Egyrészt véglegesen megértettem az online 

közösségek tapasztalatainak fontosságát. Másrészt felnyitották a szemem, hogy a 

törvényhozási szerepek tisztázása nélkül féllábú lesz a kutatási eredmény. Továbbá 

köszönöm az eMagyarország Ifjúsági Programjának támogatását, amely nélkül 

valószínűleg elképzelhetetlen lett volna ez a rendkívül inspiráló cambridge-i 

tartózkodásom. 

 

Személyes köszönettel tartozom azoknak a kollégáimnak és barátaimnak, akik a 

disszertáció különböző fázisaiban tanácsaikkal és kritikáikkal segítették a minőségi 

végeredmény létrejöttét. Személyes találkozóink termékeny hozadékát külön köszönöm a 

következőknek: Derek Bambauer, David Weinberger, Mary Rundle, Phil Malone, Bill 

Ives, Thomas Davenport, Tom Housel és H.T. Kung. 

 

Végezetül még egy köszönet, talán a legfontosabb. Köszönet neked, Édesanyám, hogy 

már gyerekkoromtól kezdve támogattad és segítetted kíváncsiságom és tudásvágyam 

kiteljesedését. A Te hatásod nélkül sohasem léptem volna a tudományos pályára, és ez a 

mű sohasem készülhetett volna el. 

 

2007. július 

Schneider Henrik 
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1. Bevezető 

 

Az informatikai és távközlési (a továbbiakban többször a nemzetközi rövidítéssel élve: 

„ICT”) eszközök forradalma kétségtelen változásokat okozott nemcsak a mindennapi 

életben, hanem a munkahelyeken is. A különböző iparágakban ugyan eltérő az új 

technológiák terjedésének kezdete és sebessége, például – nemcsak a józan paraszti ész 

szerint, hanem a befektetések alapján számszerűen kimutathatóan – a pénzügyi és 

távközlési szektorokban erőteljesebb a folyamat, mint sok klasszikus feldolgozóipari 

ágazatban (Hwang, 2003). A vállalati technológiaváltozások nem csak kizárólag az 

iparági fejlődés önkéntes követésének köszönhetőek. Üzleti partnerek elvárásai is 

meghatározhatják egy cég ICT fejlesztéseinek irányát, amikor például az ügyfelek 

megrendeléseinek megtartásához új elektronikus kapcsolattartási rendszer bevezetése 

szükséges, vagy amikor termelőként a kereskedő termékeinket csak a forrásnál RFID1 

chippel felszerelten veszi át. Ezek az üzleti kényszertényezők akár duplán frusztrálóak 

akkor, ha esetleg egy funkcionálisan hasonló (vagy akár azonos) célú, de működésében 

nem kompatibilis rendszer már működik a cégben. Sőt ez a változatosság akár még úgy is 

létrejöhet, ha a vállalat különböző részeiben hasonló feladatokra különálló fejlesztések 

során keresnek megoldást2. A megváltozott lehetőségek és a folyamatos újabb, gyors 

változások azonban mindenhol további új ismereteket igényelnek a munkavállalóktól és a 

munkáltatóktól is.  

 

Az értekezés célja, hogy ennek a folyamatos munkahelyi technológiaváltozásnak a 

tudásokhoz kapcsolódó problémáit (elavulás3 és a felújítás gyorsuló szükségessége) 

elemezze, és a feltárt okokhoz megoldási lehetőségeket rendeljen.  

 

Bár a modern digitális éra technológiái eredetileg elsősorban vállalati célokra készültek és 

nem számítottak ilyen mértékű terjedésre4 és fejlődésre5, napjainkban sokak mindennapi 

                                                 
1 RFID: Radio Frequency Identification, rádióhullámú azonosítási szabvány 
2 Ez a problémakör még az 5. fejezetben elő fog kerülni, amikor a magyar mobil távközlési vállalatok 
tudásmenedzsment kezdeményezéseit vizsgálom. 
3 Az angol “obscolescence” jelenség leírására az elavulás magyarítást fogom használni. 
4 A korai vélekedést ezzel kapcsolatban jól tükrözi az a Thomas J. Watson IBM alapítónak tulajdonított 
1943-as anekdotális mondás, miszerint „Véleményem szerint a világon körülbelül öt számítógépre van 
piac” (Reference, 2006). 
5 További példa lehetne erre a sokat idézett Bill Gates-nek tulajdonított megnyilatkozás, miszerint 
„640kbyte elég kell legyen bárkinek”, bár ennek valódiságát Bill Gates maga kategorikusan tagadja (Gates, 
2005). 
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életében játszanak − néha észrevehetetlenül nagy − szerepet (a szórakoztató elektronikától 

az egyéb háztartási eszközökig). De a munkakörnyezetben olyan változásokat hozott, 

amelyek vizsgálatára (elsősorban a tudáshatások szintjén) vállalkoztam. 

  

Az elemzés szereplőinek kiválasztásakor a határokat a nemzeti munkahelyek 

problematikái mozgatták. A leendő munkavállalók első technológiai felkészülési 

szakaszát szolgáló iskolai és családi környezet nem képezi jelen dolgozat közvetlen 

vizsgálatának tárgyát6. Továbbá a nemzetközi szabályozási kérdések egyébként fontos és 

időszerű szervezési és beavatkozási rendszerei is már a határaimon kívül kerültek, mert 

ezek forrongó változása önmagában egy önálló hatalmas kutatást kívánna. A kutatáson 

kívül kívántam helyezni továbbá a szoftver- és hardvergyártók iparági mozgató hatásait 

és ezen cégek üzleti, fejlesztési és lobbizó tevékenységét, melyek többszörös áttételeken 

keresztül tagadhatatlanul hathatnak a vizsgált jelenségekre. Így a legközvetlenebbül 

érintett munkavállalói és munkaadói szereplőkön túl helyet kellett kapnia a 

szabályozónak is. A bevezető fejezet után az értekezés szerkezetét a következőképpen 

építettem fel, ami tükrözi a kutatási probléma először magas szintről indított 

megközelítését, majd az egyre mélyebb, részletes vizsgálati szintre jutást, végül a saját 

eredményeim feldolgozását: 

Változó infokommunikációs-
technológiai környezet

Jogi-szabályozási környezet hatása a változó
infokommunikációs-technológiai világra

Munkavállalói tudáselavulás a változó
infokommunikációs-technológiai munkakörnyezetben

2. fejezet 3. fejezet

4. fejezet

Vállalati válaszok a munkavállalói tudásvesztésre és a tudásmenedzsment 
használata

5. fejezet

A tudásmenedzsment helyzete a magyar mobil 
távközlési szektorban

6. fejezet

A vállalati tudásmenedzsment korszerűsítése
online közösségi eszközökkel

7. fejezet

 

Az értekezés tematikus szerkezete 
 
                                                 
6 Néhány leírt esettanulmány és elemzés óhatatlanul és szükségszerűen utal és kapcsolódik az oktatási 
szektorhoz 
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Jelen (1.) fejezetben röviden bemutatom a kutatási kérdésemhez vezető utat, a kutatási 

keretrendszert és az értekezés fő szervezési alapelveit. Majd a 2. fejezetben röviden 

áttekintem a munkahelyi ICT fejlődéstörténetét, mivel egy áttekintő technológiai hátteret 

szerettem volna adni a hátralévőkben kevésbé technikai fókuszú elemzésemhez. 

 

A 3. fejezetben – még mindig a makro-környezeti szinten maradva– a jogi-szabályozási 

környezet hatását mutatom be a dolgozaton átívelő technológiaváltozási trendekre. 

Szintén ez a fejezet tartalmazza a Harvardon elvégzett kutatásom legfontosabb 

eredményét, egy olyan új, általam kialakított általános vizsgálati keretrendszert, ami a 

korábbi kísérleteknél rendszerezettebbé teheti az ICT fejlesztések kormányzati 

eszközeinek további vizsgálatát. 

 

A 4. fejezetben az egyén szintjén mutatom be a technológiai tudáselavulás hatásait, a 

modern ICT technológiák elsajátítását befolyásoló kognitív sajátosságokat, illetve az 

egyénileg eltérő válaszreakciók alapvető forrásait. Az 5. fejezet a vállalat lehetőségeit 

vizsgálja a 4. fejezetben vázolt problémák megoldásában. Itt egy általános 

tudásmenedzsment modell segítségével ismertetem, hogy a tudásmenedzsment miként 

segíthet a tudáselavulási és tudáselvesztési problémák leküzdésében. 

 

A 6. fejezetben vizsgálom az egyik, ICT változással leginkább terhelt szektor vállalati 

tudásmenedzsment helyzetét. Az itt bemutatott eredmények elsődleges adatforrása a saját, 

önálló felmérésem magyar mobil távközlési vállalatoknál, amit más hazai és nemzetközi 

felmérések következtetéseivel is összevetek. 

 

Végül a 7. fejezet a korábban feltárt tudásmenedzsment hiányosságokra reagál fejlesztési 

irányokat kijelölve, az internetes közösségek tudásszervezési tapasztalatait ültetve át 

vállalati környezetbe. A lehetséges procedurális javításokon túl természetesen külön 

megfontolás tárgyát képezi a céges és az online közösségi környezet különbségeinek 

vizsgálata. 
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Ez az átfogó, minden fontos szereplőre kiterjedő tárgyalási menet biztosítja azt, hogy a 

kérdéskör elemeit körüljárva, a saját új eredményeim szervesen illeszkednek a kutatási 

probléma környezetébe. 
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2. A tudáselavuláshoz vezető munkahelyi információs és kommunikációs 
technológiai fejlődés rövid történeti összefoglalása 
 

 

Az információs és kommunikációs technológiák hatásainak vizsgálatát nem kívánom 

régmúlt időkben kezdeni. Jogos lehetne ugyan a felvetés, hogy tulajdonképpen már maga 

a nyelv és az írás is egy információs technológia, így akár a nyelv, akár az írás hatásainál 

is lehetne kezdeni a vizsgálódást. Célom azonban az, hogy a jelenlegi vállalati 

környezetben használatos számítástechnikai és távközlési eszközök általános 

tudáshatásait elemezzem, amihez elegendőnek bizonyul röviden, történetileg is áttekinteni 

ezek kialakulásának legfontosabb állomásait. Teszem ezt az elektronikus kor 

fejleményeivel kezdve7, egymás után, röviden felvillantva a számítógép fejlődésének 

generációit és a kapcsolódó távközlési fejleményeket. (Koncentrálva továbbá a technikai 

fejlődésre, mellőzve a szerteágazó szabályozási gyakorlatok említését, melynek története 

önmagában olyan mozgalmas, mint maguk a technológiai változások8. (Az általános 

innovációs és technológiai ciklusok összefoglalása és alkalmazása az infokommunikációs 

fejlődési hullámra megtalálható Bőgel György (Bőgel, 2003) írásában, ahol a következő 

leírásnál szélesebb és általánosabb ICT környezet kerül bemutatásra.)  

 

Az első kereskedelmi forgalomba állított, általános célú számítógépek a LEO (Lyons 

Electronic Office) és az UNIVAC (UNIVersal Automated Computer) voltak, mindkettő 

néhány hónap eltéréssel 1951-ben állt szolgálatba (Butler, 1997). Ezekhez képest a 

második generációs számítógépek az 1960-as évek elején már a forradalminak számító 

tranzisztorokkal működtek, és a lyukkártyás tárolást is elkezdte felváltani a mágnesszalag. 

A harmadik generációs számítógépeket az integrált áramkörök és magas szintű 

programozási nyelvek megjelenése jellemezte, illetve a tárolási technológiák további 

fejlődése9. A személyi számítógépek (PC) megjelenése az 1970-es évek végétől10 pedig a 

máig tartó nagymértékű terjedést indította el, és bár a legalapvetőbb felépítés azóta sem 

változott, a teljesítmények, tárolókapacitások és árak drasztikusan változtak. A fejlődés a 

                                                 
7 A mechanikus és elektromechanikus korok fejleményeinek ismertetésétől eltekintek, a 
technológiatörténeti bevezetőm és disszertációm célja nem a pontos historikus fejlődés elemzése. 
8 A szabályozói kérdések nem kerülhetőek meg témám vizsgálatakor sem, így erre a dolgozat utolsó 
fejezeteiben még ki fogok térni. 
9 A lyukkártyák szinte teljes eltűnése. 
10 Az Apple az első modelljét 1976-ra készítette el (Smithsonian, 1995), Butler (1997) a negyedik generáció 
számítógépek korát 1979-től definiálja, míg más szerzők akár már 1972-től (CSEP, 1995). 
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későbbiekben jó ideig nem az alapvető, architektúrára vonatkozó változásokon át volt 

mérhető11, hanem az operációs rendszerek és alkalmazások területén jelent meg12. A 

számítási13 módszerek változása is igen szembetűnő az elmúlt évtizedekben: a ’60-as 

évek batch korszakát a ’70-es évek rendszeridő-megosztási14 korszaka, majd a ’80-as 

évek Desktop periódusa követte, míg végül a ’90-es évektől belépett a hálózati számítás 

periódusa (El-Rewini és Abd-El-Barr, 2005). Ezek alapján látható, hogy az utóbbi 

évtizedet nem az alapjaiban drasztikus változások dominálják, de a számítási teljesítmény 

növekedése és az alkalmazási környezetek fejlődése mégis folyamatos, sok helyen egyre 

gyorsuló változást hoztak. A hardver- és szoftvergeneráció-váltások pedig gyakran járnak 

együtt korábbi tudások elértéktelenedésével és új tudások megszerzésének szükségével. 

Természetesen vannak olyan készségek és tudások, amik változatlanul átívelhetnek akár 

hosszú változási ciklusokat is. Ilyen egyszerű példa lehetne a gépelési tudás, amit ha 

valaki megtanult évtizedekkel ezelőtt, akkor a legtöbb mai billentyűzeten még mindig 

kiválóan tudja használni. Ezek a típusú nehezen avuló tudások azonban nem 

kizárólagosak. 

 

A távközlési fejlődés főbb állomásainak vázlatát szintén nem Morse 1844-es első 

nyilvános baltimore-i bemutatójánál, Puskás Tivadar munkásságánál, vagy a 19. század 

egyéb távközlési forradalmi lépéseinél kezdem. Az 1950-es évekig (részben a világháború 

okozta sokk miatt is) a hálózatok automatizálása még csak gyerekcipőben járt, de ezután 

mind a hálózatok, mind a végfelhasználói készülékek, mind pedig a szolgáltatások 

tekintetében dinamikus fejlődés indul. 1961-ben hajtják végre az első telefonvonali 

adatátvitelt az IBM szakemberei (Telebox, 2005a). 1963-ban a világ telefonjainak száma 

meghaladja a 150 milliót. Ennek több mint fele az Egyesült Államokban van (Webb, 

2000). A ’70-es években megkezdődik a digitális alközpontok kiépítése. Megindul 

eközben egy újabb forradalmi lépés, skandináv mérnökök az 1970-es évek végére 

kidolgozzák az első mobilszabványt, amelynek próbaüzeme 1981 végén indul a 4 

skandináv államban (Telebox, 2005b). A vezetékes hálózatok fejlődését ettől kezdve 

elsősorban az egyre többet tudó készülékek, az egyre fejlettebb hálózati szolgáltatások és 

                                                 
11 Bár vannak szerzők, akik ötödik és hatodik generációs számítógépek korát is meghatározzák a 
párhuzamos processzor működés és hálózatba kapcsolások alapján (CSEP, 1995). 
12 Formainak is lenne tekinthető a hordozható és tenyérszámítógépek megjelenése, de ezek sem igazán 
architekturális újítást hoztak, csupán a keresleti igényekhez igazodnak, kihasználva az elektronikai fejlődést 
(miniatürizálást). 
13 „Computing” 
14 „Time Sharing” 
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a szélessávú adatátvitel tömeges megjelenése (ISDN, DSL) jellemzi. A mobil hálózatok 

pedig az első analóg verzióból először a digitális hálózati fejlesztések útjára léptek, majd 

pedig új infrastruktúra fejlesztésével, szintén az adatátviteli sávszélesség növelésével, az 

újabb generációk gyors egymásutánban15 hozták és hozzák az egyre újabb 

szolgáltatásokat. 

 

Részben a távközlési és számítástechnika fejlődésével átfedésben, részben önállóan 

fejlődnek olyan technológiák, amelyek szintén a 20. század ICT forradalmát gazdagítják 

és a munkahelyeken is fontos szerepet kapnak. Ebben nem csak az elektronizált és 

automatizált szerelőszalagokra kell gondolni, hanem ilyen például a fénymásoló, vagy a 

fax is. A fénymásoló első kereskedelmi verziójának 1949-es megjelenése (Xerox, 2006) 

után az igazi áttörést az 1959-es Xerox 914 automatikus, normál papíros, irodai változata 

hozta (Rothbard, 1995). Mára a fénymásolók új generációit a sokkal integráltabb 

funkcionalitás jellemzi, ellátva sokszor nem csak a másolási, hanem a nyomtatási, sőt 

akár a fűzési feladatokat is. A fax története még régebbre nyúlik vissza, amit jól mutat, 

hogy már az 1920-as években transzatlanti képfaxolás is lehetséges volt16. Bár az első 

közös érvényű fax-szabványügyi megállapodás csak 1966-ban jön el (Rensen, 1999). A 

fax jelenlegi tendenciái szintén az egyre erőteljesebb elektronizálás felé mutatnak, adott 

esetekben a faxgépek helyét teljesen átveszik számítógépek, és a digitálisan rögzített 

faxok elosztása is első körben csak digitálisan történik17. Ezek a technológiák olyan 

eseteknek tekinthetőek, amelyekre a következő fejezetekben bemutatott általános ICT 

modell szintén alkalmazható majd. 

 

A bemutatott számítástechnikai és távközlési fejlődési állomások találkozásának 

tekinthető az Internet-forradalom, ahol a két szektor határai − sokszor már az 

eszközökben és az alkalmazásokban is − összemosódnak18. Hiszen egyrészt az Internet 

maga távközélési hálózatok és számítógépek együttese. Másrészt a szolgáltatások is 

                                                 
15 Míg az ún. második generációs digitális GSM rendszer például Európában a 90-es évekre válik elterjedt 
szabvánnyá, alig 15 évvel később már gyakorlatilag Magyarországon is elérhető a következő generációs 
(ún. 3G) szolgáltatás, így ez a 10-15 éves generációváltási ciklus a korábbi vezetékes fejlődést tekintve 
rendkívül gyors korszakváltásnak tekinthető (Telebox, 2005c). 
16 Bár a konkrét elsőségre vonatkozóan több eset leírása és ezzel különböző dátumok is megtalálhatók, pl. 
1922 (Rensen, 1999), vagy 1924 (Wikipedia, 2006). 
17 Például email-ben, ahonnan természetesen igény szerint kinyomtatható, de erre az első szintű digitális 
disztribúcióra utal az „első körben” fordulat. 
18 Ennek előzménye már az Internet megjelenése előtt is megvan, hiszen a távközlési ipar már 1981-től 
kezdve foglalkozik a telematikával, mint a telefon, számítógép és TV összekapcsolásával (Telebox, 2005b) 
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átlépik a klasszikus határokat akkor, amikor az Internet segítségével ingyenesen 

telefonálhatunk két számítógép között (vagy akár hívhatunk „normál” telefonokat19). 

Harmadrészt a telefonjaink is néha már sokkal inkább hasonlítanak egy apró 

számítógépre, mint egy klasszikus (azaz csak hívásra és hívás fogadására alkalmas) 

telefonra. 

 

A leírt munkahelyi technológiaváltozások nem egyszerűen a dolgozóktól független 

környezeti tényezők. Az eszközöket használó és működtető munkavállalóknak úgy kell 

együtt élni ezekkel a változásokkal, hogy a vállalat működése folyamatos és egyre javuló 

legyen. Az ehhez szükséges tudások és készségek egy része elavul és újakat kell tanulni 

helyettük. A következő fejezet először még a makro-környezeti szinten maradva a jogi-

szabályozási korlátok és lehetőségek szerepét tárgyalja ebben a folyamatban, hogy  

azután a magas szintű alapokkal megfelelően felvértezve érkezhessenek el a vállalati és 

egyéni szintekre fókuszáló hátralévő részek. 

                                                 
19 A számítógépekről „normál” telefonhálózatok irányába indított hívások már ritkábban ingyenesek, de 
erre is van példa (pl.: VOIPStunt, ami a fejezet írásának idejében bizonyos előre befizetett összeg számlán 
tartásához kötötte az ingyenes hívásokat, meghatározott nemzetközi vezetékes irányokba). 
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3. A jogi-szabályozási környezet szerepe 
 

 

Az előző fejezet bemutatta az ICT terület gyors fejlődésének fő irányvonalait. Azonban 

mielőtt a vállalati munkakörnyezet szintjén folytatódna a vizsgálat, egy további tényezőt 

mindenképpen célszerű figyelembe venni. Ez a jogi-szabályozási környezet szerepe, 

továbbá a kormányzat politikai és gazdasági berendezkedése és szándékai. A legtöbb 

esetben ugyan nem akarják megakadályozni a technológiai fejlődést, és ehhez 

eszköztáruk is limitált lenne. Viszont jelentősen korlátozhatják, vagy támogathatják a 

folyamatok egyes szakaszainak kibontakozását. Tény, hogy a piaci szereplők sem nézik 

mindig jó szemmel – ahogyan a fejezet példáiból is látni fogjuk – a kormányzati 

beavatkozásokat20, és a szabályozások21 szerepe erősen vitatott (Bőgel, 2003). 

Természetesen a törvényhozási attitűd és a technológiai fejlődés lehetősége nem 

egyirányú, hanem ahogyan a kormányzat hathat a technológia-, tudás- és innovációs- 

fejlődés irányaira és sebességére – ez a következőkben kerül bemutatásra –, a 

technológiai fejlődés is visszahathat a szükséges politikai intézkedésekre 

(Papaconstantinou, 2004). Jó esetben ez egy egymás pozitív hatásait erősítő és egyben a 

negatív hatásokat csökkentő ciklus. Általánosságban elmondható, hogy azokban az 

esetekben, amikor e ciklus kölcsönhatásai eltérnek az imént meghatározottól, a 

technológiai fejlesztési döntéseket a politika irányának rendelik alá. A következőkben 

ezek a hatások kerülnek bemutatásra, először általános megközelítésben, végül konkrét 

példákon keresztül. 

 

Sok tanulmány foglalkozik az információs technológiák üzleti alkalmazásainak az 

általános gazdasági jólét növekedésére gyakorolt pozitív hatásával. Példaképpen 

említeném Galloway és Mochrie írásait (Galloway, et al., 2005) és Nesson, Maclay, 

Moore és Palfrey tanulmányait (Bold, 2003). Ezek igazolják, hogy az ICT kínálati oldal 

élénkítésére és az ICT-oktatásra irányuló kormányzati lépések rendkívül sokat 

segíthetnek, elsősorban is olyan fejlődő térségekben, ahová a magas megtérülési 

kockázatok miatt a magántőke csak lassan áramlik be. Azonban, ahogyan erre Galloway 

(Galloway et al., 2004) rámutat, a kormányzati lépéseknek nem szabad a fizikai 

                                                 
20 Függően a gazdasági rendszertől, ahogy azt majd látni fogjuk ebben a fejezetben 
21 Akár ex-ante, akár ex-post szabályozás 
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infrastruktúra fejlesztésében kimerülniük, hanem kritikus fontosságú, hogy az ICT-

használati készségek és tudások is megfelelő szintet érjenek el, ami értelmes célokat ad az 

új technológiák használatához. A helyi jelenlét is kiemelkedő fontosságú, azaz ne csak a 

beruházás és a táv-retorika létezzen, hanem gyakorlati segítség is rendelkezésre álljon. 

 

Természetesen a történelem több olyan példával is szolgál, ahol egyes országok a 

technológiai fejlődés és a tudásmegosztás lehetőségének korlátozásával igyekeztek más 

országok hatalmi pozícióit gyengíteni. Ezek közül az egyik legjelentősebb 20. századi 

példa lehet a hidegháborús Cocom (Coordinating Committee on Multilateral Export 

Controls) lista. Ez a 16 ország22 által jegyzett kezdeményezés igyekezett a hadászati célú 

csúcstechnológia bejutását megakadályozni a Szovjetunió által uralt keleti blokkba. A 

hozzáférés ezekhez a fejlesztésekhez valóban akadályozta valamelyest a haditechnika 

fejlődését ezekben az országokban, de ugyanezen szabványok, tudások és technológiák 

hiánya sok más békés szektort is rendkívül érzékenyen érintett (pl.: ipar, oktatás, 

egészségügy). És bár e hivatalos korlátozások utolsó eleme is megszűnt 1994-re, 

mindössze 5 év múlva már újabb hasonló javaslatcsomag került kidolgozásra (Cox report, 

1999), amely akkor a Kína által megszerzett nukleáris titkok veszélyének csökkentését 

szolgálta volna. 

 

Van-e tehát a nemzeti, vagy nemzetközi szabályozásnak szükségszerű, illetve hasznos 

szerepe a munkahelyi technológiai környezet változásából fakadó akadályok 

leküzdésében? A következőkben azt fogom bemutatni, hogy a többször érezhető 

ellenállás ellenére a kormányzati beavatkozásoknak több területen pozitív hozadéka lehet. 

Ennek megvalósítása azonban a különböző geopolitikai és gazdasági helyzetekben 

nagyon eltérő lehet. Történhet a különálló ICT kezdeményezés erős központosításával, 

ami elősegítheti az egységesen rangsorolt forráselosztást, csökkentheti a redundanciát és 

így a dupla kiáramlást, ugyanakkor magában hordozza a központosítás bizonyos szintje 

után a merev és lassú reagálás lehetőségét. Egy erősen decentralizált irányítás lehetőséget 

teremt ugyan az alternatív megoldások innovatív kialakulásának, de ez könnyen 

eredményezheti az optimálistól eltérő párhuzamos forrásfelhasználást. Az összefüggő 

gazdasági rendszerek miatt pedig a szabályozói eszközöknek nem csak az ICT 

                                                 
22 Amerikai Egyesül Államok, Belgium, Dánia, Franciaország, Görögország, Hollandia, Japán, Kanada, 
Luxemburg, Nagy-Britannia, Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia, Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Törökország 
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fejlesztéseket kell segíteniük, hanem kezelni kell az akciók és a gyors változások által 

okozott zavarokat és externáliákat (Benner, 2003). Így a megoldásokhoz vezető hatásos 

lépéseket nem lehet a legmagasabb szinten általánosítani. Ezért a következőkben két 

megközelítést fogok javasolni a vizsgálatra. Az első megközelítés esettanulmány-

ismertetések sora, amely szervesen vezet majd a második irány felé, amikor is bemutatok 

egy általánosan alkalmazható, új vizsgálati keretrendszert.  

 

3.1. Az autokrata sikere és kudarca 
 

Vajon egy magán és üzleti körökben is értékmeghatározó, erősen központosított 

kormányzati rendszer képes lehet-e sikereket elérni a tudásgazdasági környezetben? 

Különösen aktuális ebből a szempontból az autokráciák kérdése, mert előrejelzések 

szerint (Red Herring, 2006) a következő 10 évben a kormányzati kontroll az internetes és 

általában az ICT szférában egyre erősödni fog. Léteznek sikertörténetek, amelyek egyik 

példája Szingapúr (Haley és Low, 1998). A szingapúri infrastruktúrafejlesztés szívében a 

„Singapore One” optikai-szálas gerinchálózat áll, amely már 1998-ra elért szinte minden 

háztartást, kormányzati szervezetet és iskolát (ami természetesen részben Szingapúr 

földrajzi adottságainak is köszönhető). Ezen túl nemcsak a kapcsolódó oktatási rendszer 

fejlesztése indult meg, hanem egyértelmű munkaerő-piaci nyomást is kifejtett a kormány 

a dolgozók képzettségének növelésére (például célzott adókkal, amelyek mértéke a 

képzett munkavállalók esetén alacsonyabb volt). További közvetlen kormányzati 

akciókkal igyekeztek az ICT szektort a kockázati tőke társaságok számára vonzóbbá tenni 

és ez által javítani az induló cégek esélyeit is. Szingapúr azonban megmutatja az 

autokrata modell néhány negatív oldalát is. A magasan fizetett kormányzati állások 

túlságosan vonzóak voltak sok ember számára, így kevesen választották a kockázatosabb 

vállalkozói életformát. Továbbá a gazdasági kontroll rosszul hatott az innovációra és 

fejlesztésekre. Ez a két hatás együttesen a gazdaságilag és tudástermelésileg igen fontos 

kis- és közepes vállalkozói réteg gyengüléséhez vezetett (Haley és Low, 1998).  

 

Az új munkahelyi ICT fejlődés Kínában is fontos prioritás. Hallhatunk arról, hogy a kínai 

kormány milyen hatalmas összegeket áldoz az internetes tartalmak hozzáférésének 

korlátozására (OpenNet report, 2005), de az is látható, hogy 1998 után szisztematikusan 
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felépített stratégiai fejlesztési programok – a „Négy Arany Projekt” – is kidolgozásra 

kerültek. Ennek pillérei a következők (Tang, 2000): 

a) A gerinchálózati infrastruktúra és az információs központok összeköttetéseinek 

fejlesztése („Arany Híd”) 

b) A hazai és nemzetközi kereskedelmi vállalatok, bankok és hivatalok 

információcseréjének támogatása („Arany Vám”) 

c) A pénzügyi szektor informatikai ellátottságának javítása („Arany Kártya”) 

d) Az adózási visszaélések csökkentése, informatikai rendszerek segítségével 

(„Arany Adó”) 

 

Kína hatalmas beruházásokat eszközöl annak érdekében, hogy a gazdasági 

versenyképességét javítsa, helyzete azonban az óriási elmaradottabb vidéki területek és 

lakosság miatt nehezebb. Ezért nem csoda, ha jelenleg még a fejlesztések nagy része a 

part menti óriásvárosokba (Peking, Sanghaj) koncentrálódik. A központi fejlődésből kieső 

területek ICT fejlesztése természetesen nemcsak Kína, hanem sok más ország problémája 

is (Galloway, et al., 2005). Legtöbbször az ellátási oldalon a kormányzati beavatkozás 

szükségszerű (nemcsak ICT-ben, hanem az ennél alapvetőbb közműellátásban is). 

Ezekben az esetekben jelenik meg a központi irányítás erőforrás-elosztó szerepének 

kettős megítélése. Egy jellemzően szabadpiaci közegben ezek a kezdeményezések 

várhatóan23 lassabban történnének meg, ugyanakkor a központilag rangsorolt elosztás 

inkább a döntéshozók értékrendjét tükrözi, így nem bizonyos, hogy gazdaságilag 

optimális megoldás valósul meg. Előnye viszont, hogy a párhuzamos fejlesztési 

kiáramlások felsőbb szinten minimalizálhatóbbak. Kína például eltökéltnek látszik az ICT 

fejlesztések területén, ugyanakkor az ideológiai és politikai rezsim fenntartása is 

megjelenik24 a motivációk között. 

 

Egyéb autokráciák geográfiai adottságaiknak köszönhetően más kihívásokkal is 

küszködnek, mint Kína, ahol például a temérdek fejlesztés mellett egyre nagyobb 

különbségek mutatkoznak a nagyvárosi szuperközpontok (pl.: Shanghai) és az elmaradott 

vidéki területek között (Galloway, et al., 2005). Tagadhatatlan azonban, hogy bár mindkét 

előzőekben említett ország erős ideológiai kontrollt tart fent (OpenNet, 2005), autokrata 

modelljük gazdaságilag sikeres. Így kérdés lehet, hogy az ICT fejlődés nyújtotta 

                                                 
23 A megtérülési veszélyek (kisebb piac, nagy távolságok, elaprózott infrastruktúra stb.) miatt 
24 Például a már említett tartalomszűrés formájában 
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lehetőségek vajon hosszabb távon az állami berendezkedés megreformálását is hozzák-e 

majd, vagy a politikai ellenőrzés fenntartható a folyamatos ICT és gazdasági fejlődés 

mellett is. Kína (és Szingapúr is) a piacgazdasági reformok mellett erőteljesebb 

elkötelezettséget mutat, mint a politikai változás mellett, viszont az internetes 

információszabadság ilyen szempontból a kommunikációs kontroll ellensége lehet. Ezért 

lesz különösen érdekes a következő évtized, hogy a rezsim fennmaradásának és a 

technológiai fejlődésnek szimbiózisa alakul-e ki, vagy pedig egymásra hatva25 

változtatják meg a jövőbeli irányokat. 

 

3.2. A részleges központosítás kísérletei 
 

Az első fejlesztési példát Magyarországról mutatom be. Ennek az esetnek az érdekessége, 

hogy jól tükrözi a kormányzati kezdeményezés mögött meghúzódó releváns célt, de 

egyben a központi irányítás és a piaci igények közötti összhang hiányát is. 2003-ban az 

Informatikai és Hírközlési Minisztérium pályázatot írt ki a magyar vállalkozások 

versenyképességének javítása érdekében. A pályázat tartalma vállalati informatikai 

rendszerek26 magyarítására vonatkozott. A cél az új modern technológiai rendszerek 

bevezetésének támogatása, segítve a dolgozókat, hogy magyarul használva a rendszereket 

könnyebb lehessen az átállás27. A pályázatot 400 millió forintos összkerettel írták ki, ami 

a célzott vállalkozói/vállalati körhöz28 mérten nem túl magas szám. Így elképzelhető lett 

volna a keret gyors kifogyása, illetve az ennek okán pályázati forrástól elesett cégek 

reklamálási hulláma sem lett volna meglepő, hiszen a nyertesek egyértelmű 

versenyelőnyhöz jutottak volna minisztériumi támogatással. Ezek közül egyik sem 

következett be. A teljes támogatási összegre sem volt jelentkező, és tiltakozásokról sem 

jelentek meg hírek. Iparági szakértők utólagos elemzése szerint az alacsony érdeklődés 

oka az volt, hogy a magyar KKV szektor cégei még nem érzik az ICT fejlesztéseket 

kritikus versenyelőnynek (Magyar Hírlap, 2004). Egy másik feltételezhető ok a pályázati 

feltételekből adódik. A folyósított összeg ugyan nem hitel, hanem vissza nem térítendő 

támogatás, viszont minimum 50%-os önrészt és maximum 15 millió forintos igényelhető 
                                                 
25 Akár az információs szűkítés formájában erősödő rezsim, vagy a rezsimet reformáló információs 
szabadság kerekedik-e felül. 
26 Elsősorban ERP (Enterprise Resource Planning) rendszerekre 
27 A 4. fejezetben majd részletesen kifejtett tudásproblémák megoldása idegen nyelvű környezetben még 
nehezebbé válhat, amennyiben a megértés nem 100%-os, így a magyarítás ehhez képest könnyítheti az 
átállást. 
28 A kiírás szerint 50-250 dolgozóval rendelkező kis- és közepes vállalkozások (KKV) jelentkezhettek. 
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támogatást ír elő. Ezek a megkötések egyértelműen azoknak a pályázóknak kedveztek, 

akiknek már egyébként is volt a kiírásban megjelölt futó fejlesztésük és sokkal kevésbé 

volt vonzó azoknak, akik csak a kiírás kezdeményezésére és annak támogatásával vágtak 

volna bele a munkahelyi ICT fejlesztésbe. A támogatás maximális értéke szintén fontos 

kérdés, hiszen ennek az összegnek sokszorosa egy átlagos ERP rendszerfejlesztés (Koch, 

2002). (Az nem tisztázott, hogy a pályázati hirdetési hatékonyságnak van-e köze az 

alacsony érdeklődéshez. Továbbá az sem, hogy a pályázat fókuszában meghatározott 

magyar nyelvűség követelményének volt-e bármilyen pozitív, vagy negatív hatása.) A 

fejlesztési pályázat eredeti célja releváns és időszerű volt, különösen figyelembe véve a 

KKV szektor gazdasági szerepét. Arra vonatkozóan, hogy a pályázatban résztvevők piaci 

helyzete hogyan alakult a támogatás fényében, majd csak idővel fogunk tudni választ 

adni, viszont maga a kezdeményezés már most sem tekinthető egyértelmű 

sikertörténetnek a rendkívül alacsony érdeklődés miatt.  

 

Egy másik állami példa a karibi régióból a Dominikai Köztársaság Cyberpark projektje 

(The Financial Times, 2000). Az alapgondolat egy klasszikus üzleti inkubációs modell, de 

itt jelentős hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtanítsák a kezdő vállalkozóknak az Internet 

legfontosabb üzleti aspektusait. Ebben a kettős (üzleti segítség és oktatás) fejlesztésben 

remélik a térség vállalkozásainak megerősítését. Ugyan az ország nem vált a térség 

Szilikon-völgyévé, de kis hazai gazdasági ereje mellett is jelentős külföldi beruházásokat 

tudott vonzani úgy, hogy közben fejlesztette saját vállalatai munkahelyi ICT környezetét, 

a munkavállalók felkészültségét és iparági lehetőségeit (Foreign, Direct Investment 

Magazin, 2005). Az államilag támogatott inkubáció fejlett magán kockázati tőke szektor 

esetén talán szükségtelennek tűnhet. A fejlődő országok nagy részében azonban a 

kockázatok miatt a befektetők nehezebben jelennek csak meg. Ilyen esetekben válhat a 

kormányzati jelenlét és szerepvállalás olyan tényezővé, amely felgyorsíthatja és/vagy 

növelheti a kockázati tőkebefektetések jelenlétét, ezzel áthidalva a jelentősnek tűnő 

problémát. Mivel a kezdeti eredmények közvetlenül hozzájárulnak az ország gazdasági 

teljesítményéhez29, ez a fejlődés javítja a kockázati megítélést és növeli a térségben a 

beruházási hajlandóságot. Nem jelenthető ki itt sem, hogy egy mindenhol alkalmazható 

szabályszerűségről lenne szó, ugyanakkor a példa azt mutatja, hogy fejlődő országok 

részben központosított ICT beruházástámogatási kezdeményezési is jól működhetnek. 

                                                 
29 Az állami inkubátorokban „felnőtt”cégeknek köszönhetően 
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A történelmi hagyománnyal bíró, fejlett demokráciák között is találunk olyat, amely 

erőteljes támogató szerepben lép fel bizonyos információtechnológiai fejlesztések mellett. 

Ez a jelenség még csak nem is korlátozódik az Internet széles körű felhasználásának 

megindulásától eltelt időszakra, amit jól mutat a francia üzenetközvetítő rendszer, a 

“Télétel/Minitel” (Cats-Baril, et al., 1994) esete is. Az ezt megalapozó ideológia két 

francia kutató (Simon Nora és Alain Minc) munkáján nyugszik, amelyet 1978-ban 

publikáltak (Nora, et al., 1978). A Minitel egy videotext rendszer, speciális (képernyővel 

és billentyűkkel ellátott) végfelhasználói készülékkel, amely a DGT30 hálózatán sokféle 

szöveges alapú (pl.: információs, szöveges kommunikációs) szolgáltatás elérését tette 

lehetővé. Ráadásul a sokféle végfelhasználói eszköz közül a legegyszerűbbet ingyenesen 

bocsátották rendelkezésre. A felhasználók száma gyors ütemben nőtt, az 1983-as 120 

ezerről 1992-re már több mint 6 millióra. Az elérhető szolgáltatások száma is az 1985-ös 

1899-ről 1992-re 20 112 darabra nőtt. A bevétel legnagyobb része a rendszert igénybe 

vevő szolgáltatóktól és reklámokból folyt be. A kezdeményezés a folyamatos 

fejlesztéseknek köszönhetően szinte egy elő-világhálónak is tekinthető. Cats-Baril és 

Jelassi elemzése alapján (lásd továbbá Housel és Davidson, 1991) a rendszer sikerének 

alapvető forrásai a következők voltak: 

• Elkötelezettség a hosszú távú elképzelések és stratégia mellett (még a 

kormányzati, vagy a DGT vezetési személycserék után is tartották magukat ehhez) 

mind a hálózati beruházásokkal, mind pedig a Télétel kezdeményezést támogató 

szabályozói környezet kialakításával kapcsolatban. 

• Olyan infrastruktúra kiépítése, amelynek továbbfejlesztése könnyű volt és 

használata egyszerű a szolgáltatók (pl.: a számlázást a DGT végezte, így a cégek a 

saját szakmai tevékenységeikre tudtak koncentrálni) és a felhasználók számára is 

(az elérhető sok szolgáltatással). 

• A kormányzat olyan eszközökkel is támogatta a kezdeményezést, amely laissez-

faire típusú környezetben nem lenne lehetséges. Engedélyezték, hogy a DGT a 

kezdeti időkben a még önállóan nem életképes Télétel-t más üzletágak 

bevételeiből keresztfinanszírozza. Továbbá védelmezték a rendszert azok ellen a 

vádak ellen is, miszerint egy állami tulajdonú cégnek (a DGT-nek) nem szabadna 

végeznie olyan szolgáltatások esetén is a számlázást, mint például a 

                                                 
30 DGT: “Direction Générale des Télécommunications”, ahogy az inkumbens távközlési szolgáltató France 
Telecom-ot akkoriban még hívták 
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Télétel/Minitel-en keresztüli erotikus tartalmak. A számlázási konstrukciót azért is 

érték bírálatok, hogy miért nem egyszerűen egy független harmadik fél végzi ezt a 

szolgáltatást, így akár versenyhelyzetet teremtve ezen a téren is. 

• Fontos sikertényező továbbá, hogy a Télétel erősen támogatott és védett helyzete 

ellenére sem próbálta meg a szolgáltatói lehetőségeket magának megtartani, 

mindössze néhány saját tudakozói szolgáltatást nyújtott. Megmaradt elsősorban 

infrastruktúraszolgáltatónak, így átengedve számos kisvállalkozónak a lehetőséget 

a rendszer által nyújtott, értéknövelt szolgáltatások kiaknázására. 

Bár volt néhány első lépés a szolgáltatás nemzetközi méretűvé formálására, az Internet 

előretörése a ’90-es években megpecsételte a rendszer sorsát. Azonban a vitatott, 

összesített pénzügyi siker és a korlátozott földrajzi kiterjedés ellenére is összességében az 

eset egy sikeres kormányzati ICT fejlesztési kezdeményezésnek tekinthető, elsősorban is 

társadalmi szempontból, ahogyan több mint 6 millió állampolgárhoz juttatott el gazdag 

információs szolgáltatásokat, ingyenes eszközökkel. 

 

3.3. „Szabad” piac 
 

A következő eset jól illusztrálja, hogy egy laissez-faire közeli környezetben milyen 

könnyen ütközhet az üzleti élet és a helyi ICT infrastruktúra fejlesztésén dolgozó 

kormányzati akciók érdeke. 2004 közepén Philadelphia bejelentett egy 10 millió dolláros 

beruházási tervet, amellyel önkormányzati, vezeték nélküli (wifi) hozzáférést épített 

volna. Ez szélessávú hozzáférést biztosítana azoknak a vállalatoknak és 

magánembereknek, akik egyébként ilyen előfizetést nem engedhetnének meg maguknak. 

(Az eredeti tervezet nem határozta meg előre, hogy ez ingyenes, vagy csak piaci árnál 

olcsóbban történt volna.) A javaslat két fő reakciót váltott ki: 1) előremutató 

kezdeményezés, hogy az adóbevételekből igyekeznek áthidalni a „digitális szakadékot”; 

2) az adóbevételekkel nem szabadna egy versenyszféra működésébe kormányzatilag 

beavatkozni. A régió szélessávú szolgáltatói érezhetően ellenezték a tervet, piaci 

helyzetük gyengülésétől tartva (The Wall Street Journal, 2004). Egyes elemzések szerint 

(Ellison, 2005a) továbbá nem biztos, hogy Philadelphia volt a legalkalmasabb terület 

ennek a csatának a megvívására, hiszen a városnak már így is fejlett szélessávú hálózata 

volt, így egy kevésbé fejlett terület önkormányzata indokoltabban kezdeményezhetett 

volna egy ilyen beruházást a hiánypótlásra hivatkozva. Az eset nem kerülte el a politikai 
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felhangokat sem, ugyanis Ed Rendell kormányzó 2004. november 30-án írta alá azt a 

törvényt (House Bill 30), ami „fejlett, vagy szélessávú” hálózat önkormányzati fejlesztése 

esetére kötelezővé teszi a már a területen működő szolgáltatókkal való egyeztetést. 

Amennyiben a cégek a kérelmezett (elérési sebességben meghatározott) szolgáltatás 

nyújtását felvállalják, azt 14 hónapon belül el kell indítaniuk, és ekkor a kormányzati 

szerv nem tehet hasonló lépéseket. Nem meglepő tehát, hogy Philadelphia város 

informatikai vezetője31 már november 30-án tárgyalásokat folytatott a Verizon cég 

vezetőivel (EtopiaMedia, 2004). Másnap a Washington Post jelentése szerint a Verizon 

nem kíván élni az akció elleni vétójogával, viszont a kezdeményezés üzleti tervét úgy 

módosítják, hogy az a Verizon érdekeit ne sértse (Levy, 2004). A megállapodásnak 

megfelelően az első tervektől eltérő módon kerülne megvalósításra a program (ahogyan 

az a városháza 2005. február és április között kibocsátott dokumentumaiból kiderül), a 

következők szerint:  

• A wifi infrastruktúra egy nagykereskedelmi megoldás lenne egy non-profit 

szervezet tulajdonában és kezelésében. Cégek a nagykereskedelmi hozzáférést 

alacsony áron vásárolhatnák meg, hogy ügyfeleiknek kedvező árú hozzáférést 

biztosíthassanak. A parkok és közterületek ingyenes zónák lennének. 

• A nagykereskedelmi hozzáférést megvásárló szolgáltatók a becslések szerint 20 

dollár havi előfizetési díjért nyújtanák az ügyfeleknek a végfelhasználói 

hozzáférést. 

Bár az eredeti célok (az olcsó üzleti és magán célú szélessávú hozzáférés biztosítása) még 

mindig felismerhetőek ebben a változatban is, de a nagyvállalati érdekek félreérthetetlen 

lenyomata is áttűnik a sorok között. A megállapodás azonban még messze nem jelenti a 

végleges megoldást, és semmi nem garantálja, hogy más városokban is ilyen eredmény 

születik a hasonló helyzetekben (Ellison, 2005b). Egyértelmű továbbá, hogy az eset 

tanulsága szerint az Internet-hozzáférés még messze nem megvalósítható olyan közcélú 

önkormányzati szolgáltatásként, mint például a közterületi világítás. Ez különösen 

érdekes abból a szempontból is, hogy még az 1950-es években például Észak-

Kaliforniában is voltak olyan vidéki házak, amelyeket a víz, gáz és elektromos 

szolgáltatás még el sem ért, de ahol a telefonkapcsolat már rendelkezésre állt, hiszen a 

szolgáltatók egyetemes szolgáltatási kötelezettségei miatt nem mérlegelhettek a 

megvalósítási költségek alapján. (Ez utóbbi helyzet természetesen ismét közelebb áll a 

                                                 
31 Dianah Neff 
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részbeni központi irányítási modellhez a laissez-faire megközelítéssel szemben.) Másrészt 

a Télétel/Minitel esethez kapcsolódva is különösen érdekes lesz megfigyelni, hogy az 

önkormányzati ingyenes szélessávú Internet-hozzáférés biztosítása hogyan fejlődik 

tovább a jövőben. A vállalati érdekek közérdekek alá rendelésének mintája lehet azonban 

egy másik USA-beli példa. 2006-ban ugyanis papíron is megszülettek32 azok a „hálózati 

semlegességi”33 szabályozási korlátok, amelyek biztosítják, hogy az 

infrastruktúratulajdonos cégek minden piaci szereplő számára egyenlő feltételekkel 

biztosítsák a hálózati hozzáférést. Ez a hálózatokat csak felhasználó 

alkalmazásszolgáltatóknak óriási előrelépést jelent, mert így a hálózatszolgáltatók részére 

a tulajdonosi összefonódások versenygyengítő kihasználásának lehetőségei csökkentek, 

ezzel a tudásgazdasági alapokon nyugvó innovációs verseny előtt szélesebbre nyíltak a 

kapuk. 

 

3.4. Egy új ICT-szabályozás-vizsgálati keretrendszer bemutatása 
 

Milyen szerepet játszik tehát valójában a jogi-szabályozói környezet a 

munkahelyi/vállalati technológiai fejlődés és a dolgozói tudástámogatás alakításában? A 

hatások megítélése nem egy egyszerű eldöntendő kérdés. Az eredmények megítélésére 

módot adhat, ha megvizsgálunk két fő mozgatórugót: a beavatkozás szándékolt szintjét és 

a gazdaságirányítás modelljét. A következőkben bemutatott modellnek nem célja 

versengeni már kidolgozott pontozási rendszerekkel (pl.: „Networked Readiness Index”, 

Geoffrey et al., 2002), vagy forradalmasítani az információs politika elméletét (amelyek 

összefoglalására példa Audenhove, et al., 1999 és Duff, 2004). Sokkal inkább 

keretrendszert kíván adni a különböző példák összehasonlítására és a tapasztalatok 

általánosításra. A kormányzati ICT beavatkozások elemzése legtöbb esetben kormányzati 

szempontból rövid távú lépések egymás utáni sorozataként kerül elemzésre három fő 

szempontból: (a) az egészséges piaci helyzet fejlesztéséhez szükséges intézményrendszer 

fontossága, (b) az intézményi fejlesztések és reformok sorrendisége és (c) a 

gazdaságossági elemzésen alapuló szervezeti fejlesztések34 megismertetése (Kamel, 

Ghoneim és Ghoneim, 2004). A következőkben bemutatott keretrendszer a működések 

egy magasabb szintjén, az általános környezeti sajátosságok szintjén közelít a kérdéshez. 

                                                 
32 Az ATT&T-Bellsouth cégfúzió FCC engedélyezése kapcsán precedenst teremtve (FCC, 2006) 
33 “network neutrality” 
34 Legtöbbször angol elterjedt rövidítésével hivatkoznak a módszerre: NIE (New Institutional Economics) 
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Az összefüggéseknek ezen a szintjén a részletlépések sorozata valóban nem játszik döntő 

szerepet, ugyanakkor átláthatóbb keretet biztosít az egymástól térben és időben eltérő 

kormányzati beavatkozások összehasonlításához. Így tehát elmondható, hogy a két 

megközelítés és modell nem egymást felülíró, hanem kiegészítő jellegű, mindkettő 

egyenrangú fontosságú. 

 

Mivel a jogi-szabályozási közreműködés kérdése, amint fent már említettem, nem 

egyszerű eldöntendő kérdés, ezért a probléma vizsgálatára a két dimenzióban a következő 

három-három szintet különítettem el: 

 

Hálózati 
szint

Vállalati
működési

szint

Állampolgári 
szint

A szabályozási szintek
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irányítás

Részleges 
központi 
irányítás
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1. ábra: A jogi-szabályozási kezdeményezések elemzéseinek fő paraméterei 

 

 

A beavatkozás szintjei tartalmuk szerint a következők szerint különülnek el: 

 

• Hálózati szint: a hálózatok kiépítésének szabályozása; a párhuzamos hálózatok 

támogatása, vagy korlátozása; a hálózati és végpontok közös használatának 

szabályozása; a hálózatok összekapcsolásának szabályozása; szolgáltatói 

kötelezettségek formálása. 

• Vállalati szint: támogatások és korlátok kialakítása az új technológiák 

bevezetésére; munkahelyi egészségügyi szabályozások; vállalati és dolgozói 

érdekvédelmi és adatvédelmi szabályozások. 
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• Állampolgári szint: támogatások és korlátok kialakítása az új technológiák 

hozzáférésére; oktatási rendszer; állampolgári érdekvédelmi és adatvédelmi 

szabályozások. 

A kérdéskör és kategorizáció pontosabb megértéséhez érdemes a különböző ICT-politikai 

területek hatását és relevanciáját vizsgálni a fentebb definiált három beavatkozási szinten. 

Ennek eredménye a 1. táblázatban látható, ahol az ICT-politikai területek 

beazonosításához Moore, Palfery és Gasser besorolását használtam a „Digitális üzleti 

ökoszisztéma és a törvényhozás” című munkájuk alapján (BOLD, 2003). Az 

áttekinthetőség kedvéért a táblázatban csak a magas szintű relevancia pontszámokat és az 

ezt alátámasztó okok tömör megfogalmazását adom meg. A táblázatban jelzett 

pontszámok35 azt mérik, hogy egy adott ICT politikai-szabályozási terület milyen direkt 

hatással lehet az egyes beavatkozási (hálózati, vállalati, állampolgári) szinteken. A 

táblázat vizsgálatakor figyelembe kell venni két fontos szempontot: 

a) A kezdeményezések megvalósításakor ezek a szintek nem minden esetben 

válnak ennyire egyértelműen szét, ugyanis adott programok érinthetnek 

több szintet is. Ugyanakkor általánosságban azonosítható egy fő célszint, 

amire a törvényhozó hatást szeretne gyakorolni. Például a Moore és 

Palfrey által (BOLD, 2003) definiált területek szerint a hálózati 

összekapcsolás elsősorban „Távközlési” terület, de nyilvánvaló 

másodlagos kapcsolódások vannak a „Versenyszabályozás” területéhez, 

ugyanakkor elsődlegesen egyértelműen az előbbi területhez sorolható. 

b) Az egyes területek hatásának nagysága a különböző szinteken nem jelenti 

azt, hogy bármilyen geopolitikai környezetben ezeket minden további 

nélkül lehetne alkalmazni. Részben ez magyarázza a második – 

gazdaságirányítási – dimenzió bevezetését. A fejezet korábbi példái jól 

illusztrálják a különböző rezsimek felépítéséből adódó eltéréseket. A 

táblázatban jelzett pontszámok azt a potenciált fejezik ki, ami magas 

szinten összeköti a szabályozói és politikai területeken elindított 

folyamatokat a különböző szinteken kimutatható hatásokkal. A 

magyarázó, néhány szavas példák pedig nem minden szempontból 

kimerítő igazolásként, hanem sokkal inkább a megértést segítő példáként 

kerülnek felhasználásra. 

                                                 
35 Melyeket üres, félig teli és teli korongok jeleznek 
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Beavatkozási szint 

 

ICT szabályozási terület 

Hálózati  

szint 

Vállalati működési  

szint 

Állampolgári  

szint 

Távközlési szabályozás 

5 

• Hálózatfejlesztési szabályok 

• Belföldi hálózat-

összekapcsolási szabályok 

3 

• Vállalati hálózatfejlesztési 

szabályok 

• Üzleti hálózat hozzáférés 

3 

• Magánhálózatok 

szabályozása 

• Magáncélú hálózati v. egybe 

hozzáférés  

Vállalkozási szabályozás, 

Adók, e-kereskedelmi 

törvények 

1 

• Főleg adminisztratív 

teendők és nem direkt hatás 

5 

• Erős hatás a teljes 

vállalatműködésre 

3 

• ICT hozzáférhetőségre ható 

adószabályozások (pl.: 

adókedvezmények) 

Munkatörvények 

1 

• Főleg adminisztratív 

teendők és nem direkt hatás 

5 

• Munkahelyi ICT (pl.: 

egészségügyi és biztonsági) 

szabályok 

• Szerződési szabályok 

5 

• Munkabiztonság 

• Egészségügyi kérdések 

• Esélyegyenlőség 

Monopóliumellenes és 

versenyszabályozás 

3 

• Hálózati architektúra hathat 

a versenykörnyezetre 

5 

• Egyenlő esélyek 

• Inkumbens és virtuális 

szolgáltatók helyzete 

3 

• Az egyén versenyereje 

• Vásárlói csoportok 

tárgyalási ereje 

1 : kicsi, vagy elhanyagolható relevancia    3 : közepes relevancia   5 : nagy relevancia 

 

1. táblázat: Különböző ICT-szabályozási területek hatásának összehasonlítása beavatkozási szintenként
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Beavatkozási szint 

 

ICT szabályozási terület 

Hálózati  

szint 

Vállalati működési  

szint 

Állampolgári  

szint 

Nemzetközi szabályozás 

5 

• Nemzetközi hálózat-

összekapcsolási szabályok 

• Roaming 

5 

• Földrajzi határokon átívelő 

tranzakciók  

• Nemzetközi piacok 

• Export/ import szabályozás 

3 

• Utazás közbeni ICT-

használati hatások 

• Export/ import szabályozás 

Szabadságjogok 

3 

• A tartalomszűrés és cenzúra 

hálózati szintű elemei 

3 

• Vállalati és munkavállalói 

információ és 

kommunikáció szabadsága 

és védelme 

5 

• Személyes hozzáférés 

blokkolása 

• Szólásszabadság gyakorlása 

ICT eszközökkel 

Szellemi tulajdon, 

szerzői jogok 

3 

• Technológiai megoldások a 

szellemi tulajdon 

védelmében 

5 

• Tulajdon- és szerzői jogok 

• Szellemi termékek 

terjesztésének új módjai 

3 

• Tulajdon- és szerzői jogok 

• „Fair use”36 felhasználás 

doktrína 

• Kalózmásolatok 

1 : kicsi, vagy elhanyagolható relevancia    3 : közepes relevancia   5 : nagy relevancia 

 

1. táblázat: Különböző ICT-szabályozási területek hatásának összehasonlítása beavatkozási szintenként 

                                                 
36 A „fair use” felhasználás az erős szerzői jogok olyan puhítását jelenti, ami nem okoz veszteséget a jogtulajdonosnak, de könnyíti a felhasználást. Példaként említeném egy 
TV sorozat videófelvételét, ami ha otthoni későbbi egyszeri megnézésre történik, akkor „fair use” felhasználás (időben eltolt felhasználás), viszont nem építhető ezen elv 
alapján egy otthoni videótár. 
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A másik definiált paraméter a gazdaságirányítási attitűd, amelynek széles spektrumából a 

következők szerint határoztam meg három szintet:  

• Laissez-faire37: rendkívül korlátozott kormányzati beavatkozás; a szabadpiaci erők 

szerepének hangsúlyozása a kiegyensúlyozott piacok kialakulásában, mind a 

vállalatok, mind pedig a széles társadalom érdekében. 

• Részleges központi irányítás: a szabadpiac előnyeinek elismerése mellett szerepet 

kap a társadalmi és gazdasági torzulások definiálása, azonosítása, illetve előtérbe 

kerülnek az ezek megszüntetésére alkalmazható törvényhozási eszközök. Ez a 

kormányzati hozzáállás már nagyobb mértékben hajlandó adóbevételekkel 

finanszírozni olyan közérdeknek minősített kezdeményezéseket, mint például a 

felsőoktatás (pl.: alacsony, vagy nulla tandíj), vagy az egészségügyi ellátás. 

• Erőteljes központi irányítás: gazdasági és legtöbbször ideológiai központi 

irányítás a vállalati és magánszférák esetében is. Fontos megjegyezni, hogy ez a 

gazdaságirányítási attitűd nem minden esetben jelent politikai értelemben 

valamilyen elnyomó rendszert, de a nyugati demokratikus értékrendszer szerinti 

berendezkedéshez képest többször alacsonyabbak a demokratikus szabadságjogok 

szintjei. 

 

A kormányzati attitűdök természetesen sokkal inkább lehetnének sorolhatóak egy 

spektrumba (ahol a két véglet a laissez-faire és a teljes központi irányítás), de a 

vizsgálatok szempontjából a fenti egyszerűsített modellbe a legtöbb állam jól 

beilleszthető, ami az eredmények jobb érthetőségét biztosítja. 

 

3.5. A jogi-szabályozási szerepek összefoglalása 
 

A bemutatott esetek jól példázzák, miért is olyan nehéz kategorizáltan vizsgálni az ICT-

politikai döntéseket. A törvényeket sokszor sokkal könnyebb helyi hatásokra reagáló 

szeparált és független kezdeményezésekként értelmezni, mint bármilyen közös 

összefüggést levonni. A példák tanulságai azonban azt is megmutatták, hogy ha elég 

magas szinten választott vizsgálati dimenziókat használunk, bizonyos jelenségek 

elkezdenek oly formán összerendeződni, amely megkönnyíti a jövőbeli irányok 

                                                 
37 Laissez-faire (fr.: hadd történjen): Az államnak a gazdasági életbe történő mindennemű beavatkozását 
elvető klasszikus gazdasági liberalizmus jelmondata (forrás: Idegen szavak és kifejezések szótára) 
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kijelölését. Az általam bemutatott két fő dimenzió (a beavatkozás szintje és a 

gazdaságirányítás típusa), valamit a használt támogató aldimenzió (a politikai-

szabályozási területek) hármasa elég magas szintű a vizsgálati csoportosításhoz és elég 

informatív a különbségek kimutatáshoz. Jelen dolgozatban a keretrendszer bemutatásának 

nem az a célja, hogy ezt teljesen kifejtve megoldja az ICT-politikai tervezés összes 

kérdését, és hogy minden lehetséges nemzeti kezdeményezésre érvényes szabályokkal 

álljon elő. Sokkal inkább annak a hipotézisnek a bemutatása, hogy az elkülönült nemzeti 

szabályozások nem rendszertelenek, hanem léteznek olyan szintű koordináta-irányok, 

amik mentén részletesebb vizsgálatokat lehet és érdemes folytatni. A dolgozat alap 

kutatási kérdésének megválaszolásához nem ennek a hipotézisnek a bizonyítása, vagy 

cáfolatára volt szükség. Viszont a jogi-szabályozási fejezet bemutatott tanulságait 

érdemes szem előtt tartani, amikor a következő fejezetekben vizsgált 

technológiaváltozásokhoz kapcsolódó munkahelyi tudásjelenségeket figyeljük, nem 

elfelejtve, hogy leginkább a multinacionális vállalatok működését befolyásolja az 

országonként eltérő ICT-szabályozási környezet.  
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4. A technológia és a tudásvesztés 
 

A 2. és 3. fejezetben leírtak szerint adott tehát egy változó infokommuniációs-

technológiai környezet és az erre ható szabályozásai háttér. Az értekezés hátralévő 

részeiben viszont már átlépünk a vállalat szintjére, ahol a munkavállalóknak és 

munkaadóknak meg kell küzdeniük a makro-környezeti hatások eredményeivel. Sikeresen 

alkalmazkodni kell a változó technológiai környezethez, aminek a tudáselavulás és 

tudásfelújítás kikerülhetetlen részei. 

4.1 Készségek, tudás és ezek elvesztése 
 

Drucker (1969) „The Age of Discontinuity” című művében tudásgazdaság alapú 

megközelítéssel tesz különbséget a készségek és a tudás között. Érvelése szerint a 

tizenkilencedik század végén kialakult iparágak (közéjük értve még az autógyártást és a 

repülőgépgyártást is) elsősorban tapasztalatokon és nem tudományos kutatáson38 alapulva 

jöttek létre. Új paradigmaként viszont a tapasztalaton alapuló készségek helyett a modern 

iparágakban (köztük az információs iparban) az oktatáson és kutatáson alapuló tudás válik 

kiemelkedően fontossá és lép a tapasztalat helyére. A felkészülés pedig folyamatos 

tanulással és nem kezdeti inasévekkel szerezhető meg. 

 

Ezen alapvetésekkel nem meglepő, ha a tudás felértékelődésével együtt a készségek 

elavulása is középpontba kerül. Az ipari automatizáció egyre nagyobb térnyerésével a 

hatvanas évek végétől folyamatosan jelennek meg tanulmányok a készségelavulás 

témakörében. Az ipari tudás elavulásának39 vizsgálata is nagyjából ugyanebben az 

időszakban kezdődik (Schankerman, 1979), de ekkoriban ez még csak technológiai 

produktivitást befolyásoló szabványok értékvesztésének vizsgálatát jelentette. 

 

Loo, Grip és Steur (2001) írásukban 5 fő készség- és tudáselavulási típust különböztettek 

meg: elöregedés, atrófia, munkakör-specifikus, piacspecifikus és cégspecifikus. Az 

elöregedésbe elsősorban a biológiai hatásokra visszavezethető olyan tudáskopás és 

tudáselavulás tartozik, amelyek a természetes öregedés, betegség, vagy sérülés miatt 

                                                 
38 Azaz nem a kutatási eredményeken alapuló tudáson 
39 Angolul “Obsolescene”, amire az elavulás és kopás szavakat fogom alkalmazni a megfelelő kontextustól 
függő jelentés szerint 
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alakulnak ki. Az atrófia során a tudások és készségek a ritka használat miatt vesznek el, 

így amikor hosszú idő után újra kellene aktivizálni őket, ismételt tanulás nélkül ez már 

csak részlegesen lehetséges. A munkakör-, piac-, és cégspecifikus elavulás pedig az adott 

területeken történő olyan változásokra vezethető vissza, amelyek miatt a korábban 

gyakorolt készségek és használt tudások elértéktelenednek, a megváltozott körülmények 

között már nem alkalmazhatóak. A gyorsan változó ICT környezetben az öt fő elavulási 

típus közül az utolsó három a dominánsan veszélyeztető probléma. Az elöregedés 

kezelése ezeknek a folyamatoknak a sebességéhez képest sokkal lassabb. Míg az atrófia 

azokban az esetekben jut szerephez, ha a fejlesztésekkel olyan párhuzamos rendszerek 

alakulnak ki, ahol a régi rendszer üzemeltetése és karbantartása ritkán felmerülő, 

különleges ismereteket igényel40. Így ez a tudáselavulás-típus jelentősen sújthatja azokat a 

vállalatokat, ahol kötelező a régi rendszerek huzamosabb idejű működtetése is, még akkor 

is, ha ezek esetleg már alig-alig vannak használatban (pl. távközlési szolgáltatók korábbi 

generációs hálózatai). 

  

4.2. Új technológiák alkalmazásának hatásai 
 

Az új technológiák bevezetése és elsajátítása mindig is okozott problémákat (elég, ha csak 

a sokat emlegetett „ha nem törött el, ne javítsd meg” mentalitásra gondolunk). Az ICT 

forradalom azonban felpörgette ezeket az eseményeket, hiszen a gyors változások 

kihatottak a mindennapi életre és a munkakörnyezetre egyaránt. Nem csoda, hogy már az 

új lehetőségek első megjelenésének idején elindultak azok a kutatások, amik az elsajátítás 

megértését, és ezen keresztül sikeresebb támogatását célozták. 

 

Az új technológiák elsajátításánál van bizonyítható összefüggés az életkor és a tanulási 

készségek között (Csépe, 2002). Az ilyen irányú kutatások eredményei41 szerint a 

legfontosabb életkori különbség a tanuláshoz felhasznált emlékezeti struktúrák 

felhasználásában van. Eszerint a fiatalkori tanulás sokkal inkább használja a korábban 

kifejlődő procedurális memóriát, míg idősebb korban az explicit szabályalkotási tanulás 

erősödik fel. Ez a hatás elsősorban tizenéves korig okoz jelentős különbséget, azonban 

                                                 
40 Az ICT fejlesztéseknek ez csak egy részét jelenti, hiszen a beruházás célja legtöbbször pont a régi 
rendszerek kiváltása, így a párhuzamos üzemelés csak kezdeti biztonsági periódusokban szokott 
előfordulni.  
41 Csépe (2002) például a mobilhasználatot vizsgálta, és részben ebből általánosít a technológiai eszközök 
elsajátításának szélesebb szintjére. 
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nyomai a fiatal felnőttkori tanuláson is megfigyelhetők. Azonban kizárólag a tanulás 

kognitív folyamatainak életkorból adódó különbségei nem magyarázzák a felnőttkori 

válaszreakciók sokféleségét. 

 

A felnőttek új technológia használatelemzési munkálatainak fontos állomása Anne L. 

Russell 1995-ben kiadott elemzése (Russell, 1995), amiben felnőtteken vizsgálta az 

elektronikus levelezés elsajátításának lépéseit42. Russell vizsgálatai során a felnőtt e-mail-

használat elsajátításának a következő hat fázisát azonosította be: 

 

1. Tudomásul vétel (már hallott róla, de nem használja) 

2. Folyamat elsajátítása 

3. A folyamat alkalmazásának megértése 

4. Jártasság és magabiztosság 

5. Felhasználás más környezetben 

6. Kreatív alkalmazás új kontextusokban 

 

Ezek a fázisok eltérő hosszúságúak lehetnek (függően például a korábbi számítógép-

használati ismeretektől), de mindenkinél egyértelműen hasonló jellegzetességei vannak. 

Az 1. fázisban (amikor az eszköz már hallomás szintjén ismert, de még nem használt), 

jellemzően kétféle attitűd dominál: az újdonság iránt aktívan érdeklődő, vagy a 

technológiát tudatosan kerülő. (Ezek az induló hozzáállási különbségek természetesen 

befolyásolják az ezután következő szakaszok lefolyását, de nem determinálnak sikert 

vagy kudarcot.) A 2. és 3. fázisban senkinél nem ritkák a problémák és a 

sikertelenségekből fakadó belső feszültség. A 4. fázisban (az ekkorra megszerzett 

gyakorlatnak köszönhetően) már továbblépés tapasztalható a korábban elsajátított, 

lépésről lépésre leíró instrukciókról. Az 5. és 6. fázisokban a technológia szinte 

láthatatlanná válik és a felhasználó az új lehetőségeket nemcsak az elé helyezett feladatok 

megoldására alkalmazza, hanem először a megtanult minták más környezetekbe való 

átültetésére, végül pedig már teljesen más kihívások változatos kontextusban történő 

kezelésére. 

 

                                                 
42 Ezek az eredmények azért is különösen érdekesek lehetnek itthon még mindig – több mint 10 évvel 
később is–, mert az e-mail fontossága csak tovább erősödött, viszont Magyarországon még mindig sokan 
vannak a Russell (1995) által leírt folyamat elején. 
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Fontos felismerés továbbá, hogy az új eszköz használatának megtanulását segíti, ha a fent 

vázolt folyamat ismert, mivel a korai stádiumban fellépő sikertelenséget és frusztrációt 

nem egyéni kudarcként éli így meg a résztvevő, hanem tudja, hogy mások is ezeken a 

lépéseken keresztül jutnak el a végcélhoz.  

 

A technológiák bonyolódásával azonban már nem beszélhetünk „egyszerű” e-mail-

használati problémáról, és mélyebben kell vizsgálni az új technológiák elsajátításával járó 

kognitív kihívásokat. Richard J. Torraco az 2. táblázatban leírtak szerint határozta meg 

(Torraco, 2002) az új technológiák sajátosságaiból eredő új feladatokat és az ezek 

megoldásához kapcsolódó megismerési/tanulási képességeket: 

A feladatok megjelenő új jellegzetességei Szükséges kognitív készség 

I. Feladatok esetlegessége (szemben az 

előre pontosan meghatározott 

feladatokkal) 

 

• Problémák és okok szellemi 

rekonstrukciója 

• Gyakorlatias megoldások és 

szisztematikus keresés alkalmazása 

• Továbblépés az előre meghatározott 

forgatókönyvekről 

 

II. Távolságnövelés/elkülönítés 

 

• Más helyszínen történő események 

elképzelése, szellemi modellezése és 

következtetése 

• Az agyban kialakított munkafolyamat 

és a tényleges folyamat egyeztetése 

 

III. Véletlenszerű események megjelenése 

 

• Eljutás az érzelmi reakcióktól a 

konstruktív gondolkodásig és 

cselekvésig 

• Memória (információtárolás és -

előhívás) az eszköz-eredmény 

viszonylatok és elvárt eredmények 

felülbírálatára 

• Rögtönzés 
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A feladatok megjelenő új jellegzetességei Szükséges kognitív készség 

IV. Rendszerösszefüggések 

 

• Interperszonális készségek 

• Megosztott memória 

 

2. táblázat: Az új technológiák sajátosságaiból eredő új feladatok és a megoldásukhoz 

szükséges kognitív készségek, Torraco (2002) alapján 

 

Az alábbiakban ezek a faktorok kerülnek áttekintésre egy kicsit részletesebben (annak 

megfelelően, ahogyan Torraco is definiálta őket). 

 

I. Esetleges feladatok. A tradicionális munkát a rutin és az előre meghatározott feladatok 

dominanciája jellemzi. Bár korábban is jellemző volt sok helyen az esetleges 

feladatmegoldási mód (pl.: kézművesek), de ennek a munkastílusnak az új technológiák 

uralta környezetben rendkívüli módon megemelkedett a súlya. Maguk az alkalmazott 

eszközök, az anyag- és információáramlások sem olyan áttekinthetőek és ismertek, mint 

régebben. Így a felmerülő problémák (vagy akár a normál munkamenet is) megkívánják 

az alkalmazottaktól a különböző esetekben használható ok-okozati összefüggések 

kidolgozását és az ennek megfelelő gyakorlati megoldás kiválasztását. A felmerülő esetek 

számossága és a megoldások többfélesége pedig nem teszi lehetővé a minden esetre 

pontos munkautasítás kidolgozását, így a dokumentált és betanult folyamatokon túl kell 

tudni lépni. 

 

II. Távolságnövelés. A megjelenő technológiák fizikailag eltávolítják az operátorokat 

maguktól a felügyelt folyamatoktól. Más szellemi készségeket kell használnia a 

dolgozónak például egy víztelepen, ha a vízállásokat a vízmércéken olvassa le (tehát 

gyakorlatilag ott áll és valójában látja is, hogy mi a helyzet), mintha azt egy kilométerekre 

lévő irodában egy számítógép képernyőjén megjelenő adattal teszi. Így, amikor az utóbbi 

esetben valamilyen problémát kell megoldania, először fejben kell kialakítani a kapott 

információk alapján a feltételezhető valós események modelljét, majd ez alapján 

meghoznia a döntést (a korábban megszokott közvetlen érzékelési bizonyítékok nélkül). 

 

III. Véletlenszerű események megjelenése. A véletlenszerű események mindig is részei 

voltak a komplex termelő rendszereknek. A nagy változás itt abban áll, hogy míg 
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korábban ez a technológiákat elsősorban a fejlesztés és bevezetés (beállítás) időszakában 

jellemezte, napjaink csúcstechnológiájának ez már folyamatos jellegzetessége. Aki már 

dolgozott olyan munkahelyen, ahol hosszabb ideje működött valamilyen vállalati 

informatikai rendszer, minden bizonnyal találkozott ezzel a jelenséggel. Ez részben abból 

is adódik, hogy a szoftvergyártó cégek (mint minden más iparág szereplői) egyre 

gyorsabb innovációs ciklusokra vannak kényszerítve, ezért sem a fejlesztés, sem a 

tesztelés és javítás nem száz százalékos. A véletlenszerű események azonban a velük 

dolgozó emberekben érzelmi reakciókat hoznak létre, ami csak tovább fokozódik, ha nem 

derül fény az okra, illetve ha az okozat költséges, vagy kockázatos. A dolgozóra nehezedő 

kihívás ekkor elsősorban az, hogy az érzelmi reakcióktól a konstruktív gondolkodás felé 

mozduljon, és annak megfelelően cselekedjen is. Másrészt, a korábban megszokott 

eszköz-eredmény relációkat is tovább kell gondolnia, azaz alternatív lehetőségeket kell 

keresnie ugyanannak a végeredménynek az eléréséhez, rögtönöznie kell.  

 

IV. Rendszerösszefüggések. A legtöbb dolgozó munkája nem elszigetelt, hanem 

folyamatos interakcióban van a többiek feladataival. Az együttműködéshez pedig 

megfelelő interperszonális készségek szükségeltetnek. Továbbá meg kell tanulni függeni 

a többiek által generált adatoktól és információktól, ugyanis egy ilyen 

munkakörnyezetben már nem tud „fejből” mindenki mindent a saját munkájához, hanem 

sokszor elég annyit tudni, hogy hol található meg a kívánt bemenet. 

 

A folyamatosan változó információtechnológiai környezet tanulási hatásainak 

elemzésekor azonban fontos megemlíteni, hogy maga a technológia is alakíthatja a 

kognitív architektúrákat, és jelenleg még nem világos, hogy a modern ICT környezet hoz-

e olyan átfogó változást, amit korábban csak a beszéd és az írásbeliség alakított ki (Pléh, 

2001). Az ilyen változás részben a hálózati információtárolás egyre nagyobb mértéke és 

egyre jellemzőbb mobilitása miatt alakulhat ki, továbbá a tudásszervezés korábban 

evolúciósan és kulturálisan hosszú idő alatt kialakult idő- és helyviszonyának 

megváltozásából. Ahogyan Pléh (2001) fogalmaz: „Nem fognak-e ezek az idő- és 

helyszétbontó technikák zavarokat okozni helyhez kötődő tudásmozgósításunkban, s 

vajon milyen új közösségek és új szabályok alakulásához vezetnek?”.  

 

A kognitív kapcsolódások áttekintésének végén pedig meg kell említeni, hogy bár 

elméleti kognitív modellek szép számmal akadnak, ezek valódi szomatikus leképződése 
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még csak eléggé korlátozottan ismert. Amennyiben ezen a téren további fejlődés történik, 

az még pontosabb megértéshez vezethet a technológiaváltozások és a kognitív funkciók 

keresztkapcsolatában (Baddaley, 2005). 

 

A fentiek alapján belátható, hogy a munkafolyamatokat napjainkban keresztül-kasul 

átszövik a tanulási és megismerési kihívások. Az ezekre adott válaszreakciók (mind a 

munkáltatói, mind pedig a munkavállalói oldalról) jelentősen befolyásolják a szervezet 

működését és a vállalat versenyképességét. A következő fejezetekben először a dolgozói, 

majd az alkalmazói oldalról kerül áttekintésre ez a problémakör. 

 

4.3. Munkavállalói reakciók  
 

A szakirodalom leginkább a két legmarkánsabb attitűdtípussal foglalkozik: egyik a 

könnyen alkalmazkodó, a technológiai fejlődést kedvelő, másik az új technológiákat 

valamilyen okból elutasító43. Ezek ugyan szélsőséges kategóriák, és a legtöbb emberben 

ezek ötvözete található meg, de általában valamelyik e kettő közül dominál. Felmerülhet a 

kérdés, hogy milyen módon illeszkedik a „tudomásul nem vétel” ezekhez a típusokhoz. 

Egyes vélemények szerint ez is a tagadás egy formája. Gyakorlatiasabb megfontolás 

azonban az, hogy az innováció bevezetése közben tanúsított közöny nem akadályozza 

meg a technológia megjelenését, tehát a későbbiekben, ha nem alakul ki az elfogadás és 

alkalmazkodás, az a munkaminőség romlásához, és ezen keresztül a munkahely 

elveszítéséhez vezethet. Így a tudomásul nem vétel nem valós alternatívája a fent említett 

két aktív hozzáállásnak, mert valamilyen módon a realista viselkedés mindenképpen vagy 

az elutasítás felé (a változás megakadályozására), vagy pedig később az elfogadás 

irányába (a munkahelyi túlélés érdekében) billenti a mérleget.  

 

A mindenkire érvényes általános szabályok vizsgálati felbontásának ellenpontja az lenne, 

ha minden egyes munkavállaló esetében önállóan vizsgálnák a változási alkalmazkodás és 

tanulási sikeresség faktorait. Nem kell feltétlenül ilyen mélységig a részletekbe mennünk 

azonban ahhoz, hogy érdemi felismerésekre találjunk, ugyanis léteznek olyan 

metaszintek, ahol kisebb-nagyobb csoportokra érvényes szabályok figyelhetőek meg. 

                                                 
43 Ezeknek a kategóriáknak a reprezentációjára több kutatás eredményét is bemutatom az alábbi 
bekezdésekben 
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Az újdonságot, a megismerés új lehetőségeit és a folyamatos fejlődést kereső embertípust 

expanzívnak nevezik. Ez az expanzió több irányban is létezhet − ezek egyike a 

technológiaorientált változat, amelyet Manual London és Thomas Diamante (2002) 

vizsgált behatóbban. A következőkben az ő eredményeiken keresztül mutatjuk be ezt a 

típust.  

Általánosan az expanzív emberek legfontosabb tulajdonságai a következők: 

• Folyamatosan új tanulási lehetőségek keresése és új ötletek kitalálása. Ez azonban 

nem egyszerűen a tanulás öröméért történik, hanem önmaguk teljesítményének 

növelésén keresztül a jobb státusz, kompenzáció, vagy más külső faktor javítása 

érdekében. 

• Nagymértékű (belülről jövő) energia. Ezt az esetleges sikertelenség sem 

befolyásolja. 

• Cselekvés-irányultság. Azaz nemcsak elméleti oldalról közelít, hanem igyekszik 

megtalálni az alkalmazási lehetőségeket, és érzéke van a megvalósíthatóság 

megítélésére is. 

 

A technológiaorientált, expanzív szakember kapcsolódó legfontosabb jellemzői: az új 

technológiák megismerésének/megtanulásának vágya; elsőként szeretné a legújabb 

fejlesztéseket megtanulni és felhasználni; folyamatos kérdések a technológia 

működésének miértjéről és hogyanjáról; a legújabb technológiákat igyekszik mindig 

felhasználni a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak javítására; észrevesz olyan 

lehetőségeket, amiket mások nem, és megvalósítja az ötleteket. Ezekkel a 

tulajdonságokkal nagyban hozzájárul a csúcstechnológiákat felhasználó vállalat 

folyamatos fejlődéséhez és sikereihez. Az állandó innovatív változások pedig nemhogy 

nem frusztrálják, hanem kifejezetten megtalálja a sikerélményt a változó technológiai 

környezethez való folyamatos alkalmazkodásban. Pontosan ebből adódnak a nehézségei 

is, amikor a munkahelyen hosszabb időre stabilizálódnak az eszközök, így már nem 

találja meg a számára szükséges kihívásokat. Továbbá esetenként hajlamos elfordulni más 

emberektől és figyelmen kívül hagyni a többiek reakcióit, attitűdjét és visszajelzéseit, 

illetve nem mindig értékeli és támogatja megfelelően mások kezdeményezéseit. Ezek 

miatt nem ritkán láthatják őket kívülről arrogánsnak, mások ötletei elfojtójának és 
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pozőrnek (elsősorban a szükséges erőforrásokat biztosítók előtt). Ezekre a problémákra 

még visszatér az 5. fejezet, ahol a munkáltatói reakciókról esik szó. 

 

A London és Diamante (2002) tanulmány magas szintű kategorizálásánál finomabb 

bontású jelenségek vizsgálatát tűzte ki Kaluzniacky (2004), aki ismert személyiségtesztek 

(pl. az MBTI44 rendszer) által meghatározott és más területeken már részletesen és régóta 

elemzett és ismert csoportok sajátosságait vizsgálta a modern ICT környezetben. 

Kimutatta például, hogy az IT szervezetek munkavállalói között az általános társadalmi 

eloszláshoz képest majdnem inverz az Intravertált-Extravertált típusok eloszlása (az IT 

szervezetekben az előbbi dominál, míg az össztársadalmi átlagban az utóbbi45), továbbá 

szignifikánsan erősebb az átlagnál a „Thinking” és „Judging” típusok megjelenése46. 

 

Az általános elemzéseken túl leír olyan konkrét példát is, ahol egy IT szervezeti 

környezetben ISTP47 személyiségek meglepően hasonlóan viselkedtek, mint a London és 

Diamante (2002) által leírt „technology savvy expansive” személyiségek, míg az ISTJ48 

jellemzőket mutató munkavállalók ezeknek a jegyeknek épp ellenkezőjét mutatták49. 

Mivel az MBTI klasszifikáció széles körben elterjedten használt, ezért a különböző 

személyiségek várható reakcióinak ismerete a gyorsan változó környezetben jelentősen 

megkönnyítené a problémák korai előrejelzését, majd felismerését és kezelését. 

Kaluzniacky fontos következtetése továbbá, hogy a munkavállalók helyzetét is 

megkönnyíti, ha ők maguk is megismerik azokat a személyiségjegyeiket, amelyek 

nehezítik számukra a technológiai változásokhoz való alkalmazkodást. Ez pedig 

nagyszerűen összecseng Russell (1995) korábban már bemutatott eredményeivel. 

Azonban – ahogyan ezt a kutató is állítja – Kaluzniacky (2004) vizsgálatának mintái még 

korántsem alkalmasak olyan mértékű általánosításokra, amelyek rövid távon könnyen az 

üzleti gyakorlatba ültethetőek. Ezzel együtt fontos és meggyőző erőfeszítés annak 

bizonyítására, hogy az új jelenségek problémáinak vizsgálatát célszerű minél inkább 

                                                 
44 MBTI: „Myers-Briggs Type Indicator”, egy pszichológiai, 4 koordinátatengely mentén mérő 
személyiségteszt, részletes információkért a tesztről és a típusokról lásd. http://www.myersbriggs.org/ 
45 Intravertált-Extravertált koordináta mentén az eloszlás össztársadalmi átlag szinten 25-75%, míg több IT 
szervezetmintája ennek közel fordítottját mutatja – forrás: Kaluzniacky (2004), 
46 A „Thinking” és „Judging” típusok megjelenése az átlagban körülbelül 50%, míg a minta IT 
szervezetekben ezek a típusok 60-80%-ban dominálnak a saját koordinátájuk mentén – forrás: Kaluzniacky 
(2004), 
47 ISTP: az MBTI egyik személyiségtípusa: Introverted-Sensing-Thinking-Perceiving 
48 ISTJ: az MBTI egyik személyiségtípusa: Introverted-Sensing-Thinking-Judging 
49 A hasonló jelenségek leírása különböző vizsgálati keretrendszerekben önmagában nem meglepő, hiszen a 
pszichológiai alapú kategorizációk elemzési tengelyei átfedők lehetnek. 
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összekötni már alaposan ismert területek eredményeivel. Ha a kutatók ezeket a 

vizsgálatsorozatok megfelelően folytatják, akkor ebben az irányban, a következő 

években, még jelentős fejlődés várható az egyéni és csoportos reakciók további 

megértésében.  

 

Az innovációkkal szemben tanúsított ellenállás azonban nem feltétlenül előnytelen 

jelenség. Kifejezheti az alkalmazottak szakmai egyet nem értését, illetve értékes 

kiegészítő információkkal szolgálhatja a döntéshozókat. Az elutasítási reakciók 

hátterében azonban ettől eltérő és nehezebben kezelhető okok is lehetnek, mint ahogyan 

az Thomas Zwick (2002) munkájában is megjelenik, amiben egy több ezres 

(németországi) vállalati mintán elvégzett felmérés eredményeivel támasztotta alá a 

hipotéziseit. Az ellenállás elsődleges oka, hogy a fejlesztések sokszor a hatékonyság 

növelésével párhuzamosan leépítésekkel járnak együtt, továbbá a korábban megszerzett 

tudás és készségek könnyen elavulhatnak. E kettő együtt, napjaink (nagyon sokszor cég 

szinten) specializált gazdaságában, rendkívül nehéz helyzetbe sodorja az álláskeresőket, 

nem csoda hát az ellenállás. A második faktor pedig önmagában is elég a vállalaton belüli 

versenyképesség elveszítéséhez. A változások hatásának csökkentésére az 

alkalmazottaknak jelentős tanulási befektetéseket kell tennie, ami elsősorban nem anyagi 

jellegű, hanem a kognitív energiák befektetését és a szabadidő egy részének feláldozását 

jelenti. Ezért a gyakori váltások mellett könnyen elveszhet a motiváció, hiszen 

értelmetlennek tűnhet a tudások állandó felújítása, ha az rövid időn belül úgyis elavul. A 

felmérés eredménye azonban nem támasztotta alá azt a feltételezést, miszerint a 

magasabb végzettségűeknél alacsonyabb ellenállás tapasztalható az új innovációkkal 

szemben. A hipotézis elméleti háttere az volt, hogy a magasabb iskolai végzettség együtt 

jár az adaptációs készségek magasabb szintjével, így ezek a munkavállalók mind a 

megváltozott belső körülményekhez jobban tudnak alkalmazkodni, mind pedig – 

esetleges elbocsátásuk esetén – a munkaerőpiacon hamarabb találnak új lehetőségeket. A 

felmérés erre vonatkozó negatív eredménye nem feltétlenül ezen érvek helytelenségét 

mutatja, hiszen jól ismert az – itthon is érvényes – fordított arányosság a végzettség és az 

adott végzettségű csoportban tapasztalható munkanélküliségi ráta között. Az eredmények 

azonban szignifikánsan nagyobb belső ellenállást mutattak a nagyvállalatoknál, illetve 

jelentős különbségek voltak kimutathatóak a különböző iparági szektorokban (pl.: az 

információtechnológiai szektorban jelentősen alacsonyabb ellenállás volt kimutatható, 

mint bármely szolgáltató iparágban).  



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   35 

 

Érdekes adalék továbbá, hogy a fent felsorolt valós jelenségek mellett is a döntéshozók a 

felmérésben a belső ellenállást a legkevésbé fontos innovációs akadálynak jelölték meg, 

szemben az anyagi, adminisztrációs, technológiai és dolgozói képzettségi korlátokkal, 

amelyeket mind fontosabbnak ítéltek. 

 

Az egyéni reakciók értékelése és kezelése mellett nem szabad megfelejtkezni a vállalat 

mint közösség szociálpszichológiai jelenségeiről sem. A munkahelyek közösségi 

jelenségeinek kialakulása nagyban függ attól, hogy a vállalati kultúra50 mennyiben 

támogatja a versengést, vagy inkább az együttműködést (N. Kollár, 2006). A kompetitív-

kooperatív szellem a mindennapi önálló munkavégzés mellett kihat ugyanis az új 

kollégák betanítására és természetesen az egymásnak nyújtott segítség mértékére is. 

Ahogy N. Kollár (2006) fogalmaz, ezeket az erőfeszítéseket „beszámítják-e a saját 

feladatok közé, vagy számon kérik, mint a saját teljesítmény szempontjából elvesztegetett 

időt”. A vállalati környezet kooperációra ható sajátosságain túl, természetesen fontos 

tényező még a közösségi együttműködés kialakulásában az egyéni attitűd által befolyásolt 

egyéni viselkedés és a csoport összetétele is. A második szempontból leginkább az 

elvégzendő feladat határozza meg, hogy homogén, vagy heterogén csoport képes-e azt 

jobban elvégezni. Azonban, ha egy már meglévő csoporton belül kell a teendők miatt 

alcsoportokat létrehozni, tapasztalatok szerint a heterogén összetételű alcsoportok jobban 

tudnak együttműködni alcsoportokon belül és alcsoportok között is (N. Kollár, 2006). 

  

A következő fejezetben a leírt dolgozói magatartások kezelésére megtehető munkaadói 

lépések és gyakorlati tanácsok kerülnek bemutatásra, nemcsak elméleti megfontolások 

szintjén, hanem gyakorlati példákon keresztül is. 

 

 

                                                 
50 Ösztönzési rendszerek, belső kommunikáció, belső szabályzatok széles köre 
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5. Munkaadói válaszlehetőségek a tudásvesztési jelenségekre 
 

A vállalatoknak a technológiai fejlesztésekkel együtt meg kell birkózniuk az előző 

fejezetben leírt dolgozói reakciókkal is. Míg az expanzív munkatárs a változások közben 

inkább segítség, mint probléma, a fejlesztésekkel szemben tapasztalt ellenállás 

egyértelműen lehet olyan korlátozó tényező, aminek legyőzése vagy fennmaradása a 

versenyképességet közvetlenül befolyásolja. 

 

Az expanzív dolgozó nemcsak egyszerűen részese, hanem aktív serkentője az új 

technológiák alkalmazásának. Ahogyan az előző fejezetben bemutattuk, a problémák 

éppen akkor kezdődnek el, amikor ezek a folyamatok lassulnak vagy megszűnnek. (Ez a 

jelenség természetesen minden iparágban más sebességgel játszódik le, mint ahogyan 

maga az ICT-terjedés dinamikája is más-más az eltérő szektorokban (Hwang, 2003).) 

Ennek kezelésére több lehetőség is adódik (London és Diamonte, 2002). A munkahelyi 

elvárások és feladatok (kihívások) megfelelő alakításával a folyamatos fejlődési lehetőség 

fennmarad. Bár az expanzív attitűd nem kívánja meg feltétlenül a sikerélményt, azért a 

megfelelő (nem könnyen, de elérhető) célkitűzések teljesítése részben pótolhatja a 

folyamatos tanulást, mivel ez is a hatékonyság javulásának érzését adja. Végezetül az 

expanzív tulajdonság irányultsága megfelelő tréninggel a technológia felől részben az 

önismeret felé mozdítható, ami tapasztalatok szerint segíthet a 4. fejezetben már kifejtett 

interperszonális problémák (pl.: mások véleményének esetleges figyelmen kívül hagyása) 

megoldásában is. 

 

5.1. Általános vállalati lehetőségek bemutatása 
 

Az ellenállások kezelésére a tudásfejlesztés lehetőségének biztosításakor a vállalatoknak 

nem szabad megfelejtkezni arról a tényről sem, hogy nem ők az egyetlen befektetők 

ezekben a folyamatokban – még akkor sem, ha a direkt módon kapcsolódó pénzügyi 

terheket általában ők viselik. Ennek a – 4. fejezetben már említett, alkalmazotti – 

„befektetésnek” pedig feltétlenül ki kell egészítenie a munkaadói anyagi befektetéseket, 

különben a kudarc elkerülhetetlen. Ekkor kerülhetnek a különböző ösztönzési lehetőségek 

a figyelem középpontjába, amelyek magas szinten a következő két csoportba sorolhatóak: 
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• Direkt ösztönzés: ide sorolhatóak azok a – legtöbbször azonnali – ösztönzési 

eszközök, amelyek a tudásfelújítási folyamatokba azért kerülnek beépítésre, hogy 

az alkalmazottak ne tehernek érezzék ezeket a lépéseket, hanem szívesen részt 

vegyenek benne (illetve akarjanak részt venni benne). Anyagi és nem anyagi 

típusú is lehet, eszközeinek széles spektruma a sikerhez kötött jutalomtól a vonzó 

képzési helyszín választásán keresztül egészen a karriermozgások adott képzések 

elvégzéséhez kötéséig is terjedhet. 

 

• Indirekt ösztönzés: a fejlesztések/új technológiák bevezetésével kapcsolatos 

dolgozói ellenállás – lásd 4. fejezet – legyőzésének eszközei. Ezek általában nem 

anyagi természetűek, hanem olyan intézkedések, amik a dolgozó hosszú távú 

biztonságérzetét növelik a bekövetkező változásokkal együtt is, például: 

munkabiztonság garantálása (amennyiben ez valóban lehetséges), nyílt 

kommunikáció az esetleges további innovációkkal/ változásokkal kapcsolatban. 

 

Készültek olyan vizsgálatok is, amelyek számszerűleg igyekeznek bizonyítani, hogy a 

magasabb tudásszint magasabb anyagi juttatásokat is eredményez, mint például Wolter és 

Weber (1999) kvantitatív analízise a svájci munkaerőpiacról. Ők meglehetősen nagy 

statisztikai mintán alapuló klasszikus pénzügyi számításokkal igyekeztek vizsgálni, hogy: 

1) a magasabb végzettség valóban pozitív jelenérték-változást okoz-e az élet során 

megszerzett összjövedelmekben és 2) az élet során később behozott tanulási lemaradás 

milyen mértékben változtatja a jövedelmi kilátásokat. (A szerzők statisztikai adatok 

alapján a klasszikus iskolai végzettségi szinteket és kapcsolódó jövedelmeket vizsgálták, 

hiszen ezek összehasonlítása a nagy mintán indokolhatóbb és reálisabb, mint a sokféle 

témájú és mélységű vállalati tréning hatása). Alapkérdésük a következő volt: az élet során 

megszerzett jövedelmek természetesen annál később kezdenek el befolyni, minél tovább 

tart az alaptanulás folyamata, mégis a magasabb elérhető jövedelmi szint összességében 

az élet során várhatóan milyen hatást okoz? Ezt szemlélteti a 2. ábra Wolter és Weber 

(1999) cikkében: 
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2. ábra: Végzettség-jövedelem szint általános modellje 

forrás: S. C. Wolter (Psacharopoulos (1987) alapján) 
 

Az ábrán látható alapmodell szerint a „h-1” képzettségi szintet ugyan hamarabb el lehet 

érni (már „th-1” időpontban megkezdődik a jövedelemtermelés), de az elérhető jövedelmi 

szint (Wh-1) csak addig haladja meg a „h” (magasabb) képzési szinthez tartozót (Wh), 

amíg az gyakorlatilag negatív (hiszen „th” időpontig még a képzés folyik, ezért 

alapesetben csak költségek vannak). A számításhoz azonban a közvetlen képzési 

költségeknél több faktort is figyelembe kell venni. A különböző képzési szintekhez 

(amelyekből számításuk 7-et különböztet meg) kapcsolódó jövedelmek és költségek 

közötti különbségek számítására a következő fő elemeket használták fel: 

a) Élethosszi bruttó jövedelem (illetve ennek diszkontált jelenértéke); 

b) Munkanélküliség kockázatáért járó „prémium” (nemcsak az esetleges 

munkanélküliség okán kieső jövedelem, hanem annak a figyelembe vétele is, 

hogy alacsonyabb képzettségűek nagyobb valószínűséggel válnak 

munkanélkülivé); 

c) Adók és járulékok; 

d) A képzés közvetlen költségei; 

e) Sikertelen iskolai végzés kockázatáért járó „prémium” (ezt a faktort a szerzők 

annak számítására vezették be, hogy – mint minden más befektetési döntésnél 

– az oktatási befektetések pénzügyi értékelésekor is figyelembe kell venni a 

sikertelenség kockázatát és ennek alternatív pénzügyi következményeit). 
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A munkahelyi képzéssel kapcsolatosan elsősorban nem a (normál tempónak megfelelően) 

lehető legkorábban megszerzett adott iskolai fokozat az érdekes, hanem ha az élet egy 

későbbi pontján behozott lemaradás következménye (a fent említett két fő kérdés közül a 

második). Hiszen a munkahelyi tanulási kedvet is ez ösztönözheti, vagy foghatja vissza. 

Erre nézve Wolter és Weber cikkének azon eredményei adhatnak megoldást, ahol 

feltételezik, hogy ha valaki 40 évesen egy szinttel feljebb lép a végzettségében (az 

aktuális végzettségéhez képest), akkor ugyan elszenvedi az ezzel járó fenti költségeket, de 

eléri (a képzéshez szükséges időtartam után) az új végzettségi szinthez tartozó átlagos 

jövedelmet. (Azt a szerzők is elismerik, hogy ez optimista feltételezésnek tűnhet, de jogos 

az az érvük is, hogy az eddigi munkatapasztalatok és a frissen elsajátított ismeretanyag 

előnyösebb helyzetbe hozhatja ezeket a munkavállalókat azokhoz képest, akik 

ugyanolyan korúak ugyan, de releváns tanulmányaikat már régebben végezték.). Nem 

meglepő az az eredményük, hogy ha valaki csak 40 éves korában lép egy adott 

végzettségi szintre, (a szinttől függően) jelenértékben átlagosan 6-10%-kal alacsonyabb 

élethosszi jövedelemre számíthat, mintha azt a lehető legkorábban megtette volna. Az 

azonban már kevésbé motiváló, hogy csak alacsonyabb iskolai fokozatok esetén mutatnak 

a számítások pozitív különbéget azokhoz képest, akik ugyanarról a szintről nem léptek 

tovább. A kései egyetemi előrelépések esetén pedig kifejezetten negatív hatások is 

kimutathatóak az élethosszi jövedelem jelenértékében. Ennek oka a szerzők által használt 

fentebb leírt költségelemekben rejlik, hiszen a magasabb végzettség elérése hosszabb 

időbe telik és magasabb költségekkel jár, amit a fennmaradó rövidebb idő alatt az adókkal 

csökkentett elérhető kedvezőbb jövedelem már nem tud kompenzálni51. Ismételten fontos 

azonban megjegyezni, hogy ez a tanulmány tisztán költség-haszon elemzési modellel 

igyekszik azt a folyamatot elemezni, ami a 4. fejezetben bemutatott egyéni különbségek 

miatt korábban statisztikailag nehezen kezelhető. Az egyéni tanulásbeli különbségek, 

lehetőségek és a munkahelyi kultúra mind olyan megkülönböztető faktorok, amelyek 

sokban változtatják az egyéni eredményeket, tömeges hatásuk azonban nehezen 

modellezhető52.  

 

                                                 
51 Fontos ismételten megjegyezni azonban, hogy ezek a számítások statisztikai mintán és feltételezéseken – 
és bár logikus következtetéseken – alapulnak, nem valós életpályákat elemeztek. 
52 Wolter és Weber (1999) is kerüli ezeket a szempontokat a számszerű elemzésben. 
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5.2. A tudásmenedzsment mint a tudáselavulás elleni harc eszköze 
 

A tudásfelújítás evidens eszköze a munkahelyi képzések széles skálája. A klasszikus 

eszközökön túl ezen a területen is komoly változások játszódnak le napjainkban. Ezek 

közé érthető a tudásmenedzsment53 utóbbi 10 esztendős jelentős fejlődése is. A 

tudásmenedzsment ma már önálló diszciplínaként létezik, bár önállósága és 

létjogosultsága nem volt mindig ennyire egyértelmű (Stankosky, 2005). Azonban – 

Stankosky szavaival élve − egyre inkább felismerhetővé vált, hogy a tudás rendkívül 

kritikus tényező ugyan, azonban a 90-es években még hiányzott az „egységes nyelvezet, 

ami a [tudás] kezeléséhez szükséges lenne”. Ennek jelentősége, hogy a szükséges 

eszközök egy része rendelkezésre állt ugyan más tudományterületeken, de a tudományos 

fejlődés e speciális iránya szükségessé és természetessé tette az új diszciplína 

formalizálását. Stankosky (2005) négy fő alappillért nevez meg a tudásmenedzsment 

működéséhez: vezetés54, szervezet, technológia és tanulás. Már ebből a legmagasabb 

szintű beosztásból is jól látható, hogy a tudásmenedzsment területén igenis van 

keresnivaló, ha a technológiai változások problémáinak kezelésére kell megoldást találni. 

 

A tudásmenedzsment definiálására több is irányból tettek már kísérletet. Van, ahol üzleti 

szemléletű módon adnak általános leírást („A TM egy szisztematikus és rendszerezett 

megközelítés a szervezet tudás-mobilizálási képességének javítására a teljesítmény 

javítása érdekében” – KPMG, 2002) és van, amikor információ-elméleti irányból 

közelítenek („A TM az adatok szisztematikus felhasználása hipotézisek ellenőrzésére. De 

facto, egy valószínűségi függvény meghatározása.” – Singpurwalla, 2003). Ennél egy 

szinttel mélyebb, folyamatszemléletű, praktikus működési leírást ad Hall és Andriani 

(2002) modellje. A tudásmenedzsmentet gyakran csak a hallgatólagos tudások 

kodifikálásának lehetőségeként, illetve egyfajta tranzakciós memóriaként tartják nyilván 

(amikor is a dolgozónak nem kell mindent tudnia, hanem csak elég azt ismernie, hogy mit 

hol keressen). Természetesen ezek, a tudásvagyon biztonságát segítő (azaz a dolgozói 

kilépés esetén elszenvedett tudásveszteséget csökkentő) és a munkafolyamatokat 

megkönnyítő feladatok is részei az eszköztárnak, de a tudásmenedzsment szintén 

sikeresen alkalmazható az innovációkhoz kapcsolódóan nyílt tudásrések áthidalására 

                                                 
53 Továbbiakban többször TM rövidítéssel jelölve 
54 „leadership” 
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(Hall és Andriani, 2002). Ennek együtt kell járnia a meglévő és szükséges tudások (és 

ezek sajátosságai – pl.: melyik mennyire hallgatólagos vagy explicit) ismeretével, mert 

így alakítható ki a legmegfelelőbb hangsúly a tudásmenedzsment folyamatok (lásd. 3. 

ábra) között. 

 

 

3. ábra: Tudásmenedzsment folyamatok (R. Hall és P. Andriani (2002) alapján ) 

 

Az 3. ábrán vázolt hét tudásmenedzsment folyamat: 

1. Externalizáció: a hallgatólagos tudás explicitté válása az egyén szintjén. 

2. Kommunikáció: a belső, egyéntől induló explicit tudás elterjedése (ez az 

információmenedzsment elsődleges területe). 

3. Internalizáció: munkavégzés közben a gyakorlat, rutin és viselkedésmódok 

kialakulása. 

4. Szocializáció: az egyének egymásra hatása. 

5. Külső, új explicit tudás azonosítása és megszerzése. 

6. Külső, új hallgatólagos tudás azonosítása és megszerzése. 

7. Innováció: a csoport számára új tudás létrehozása. Az újdonság megjelenése 

először az egyén (vagy kis létszámú csoport) szintjén megy végbe és 

elsősorban hallgatólagos jellegű, amelyet be kell kapcsolni a többi folyamat 



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   42 

segítségével a szervezet vérkeringésébe az innováció megvalósításához és 

terjedéséhez. 

 

A Torraco (2002) által feltérképezett kognitív technológiai kihívások és a Hall és 

Andriani (2002) által vázolt tudásmenedzsment folyamatok összekapcsolása adhatja meg 

a választ, hogy a tudásmenedzsment miként segíthet a megoldásban. Ennek magas szintű 

összefoglalása látható a 3. táblázatban, illetve az ehhez kapcsolódó értelmezésben a 

táblázat utáni szakaszban. 

 
 

Kognitív 
kihívások 

TM  
folyamatok 

Feladatok 
esetlegessége 

Távolságnövelés 
/ elkülönítés 

Véletlenszerű 
események 

Rendszer-
összefüggések 

Externalizáció 4 0 4 2 

Internalizáció 4 0 4 2 

Kommunikácó 4 4 4 4 

Szocializáció 2 0 2 4 

Külső tudás 
kezelése 2 4 2 0 

 

Jelmagyarázat: 
0 : csak periférikus kapcsolódás 
2 : közepes kapcsolódás 
4 : erős kapcsolódás 

3. táblázat: A TM folyamatok és a technológiai kognitív kihívások kapcsolódásai 

 

Az általános tudásmenedzsment folyamatok a technológiai változásokhoz kapcsolódó 

kognitív problémák kezeléséhez több szempontból is hasznos segítséget nyújthatnak, 

illetve, ahogy a 3. táblázatból látszik, minden probléma megoldásához több TM folyamat 

is kapcsolódik. Ezeknek a legjellemzőbb megjelenései a következők:  
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• Az externalizációs folyamatok lehetnek fő színterei a fellelt problémák és 

megoldások megosztásának. Ha beleütközünk egy megoldandó feladatba, 

amelyhez a szokásos utasítások és források nem adnak megfelelő útmutatást, már 

a kérdés leírásával is explicitté tehetjük mások számára is azt. Amennyiben 

megoldási válasszal is szolgál a rendszer55, akkor az természetesen dupla haszon. 

Ezek a helyzetek leginkább az esetleges és a véletlenszerű problémák kezelésében 

adhatnak fogódzkodót.  

• Az internalizáció az externalizációs folyamat tulajdonképpeni inverz oldala, ahol 

a problémával szembesülő személy a mások által externalizált tudás segítségével 

próbálhatja leküzdeni saját akadályait.  

• A kommunikációs tudásfolyamat a problémák megoldásának egyik kulcspontja. 

Ez a folyamat teszi lehetővé a más folyamatokban externalizált tudások 

internalizálását, ami végülis a probléma megoldásához vezethet. Így ez minden 

probléma esetén igen fontos, mert amennyiben a hozzáférés a már externalizált 

tudáshoz nem megfelelő, akkor az olyan, mintha nem is lenne. 

• A szocializáció fontos szerepet tölt be a rendszerösszefüggések megértésében és a 

megosztott vállalati memória szerkezetének megismerésében. Ezek a 

szocializációs lehetőségek fedik fel a még nem kodifikált, de a feladatok 

végrehajtása szempontjából lényeges folyamati függőségeket.  

• Végezetül a külső tudások menedzsmentje ismételten az esetleges és 

sztochasztikusan megjelenő problémák megoldásában nyújt hatékony segítséget. 

Ide érthető a külső és belső ügyfélszolgálattól az internetes keresésig sok minden.  

 

A fenti modell vállalati gyakorlatba ültetett illusztrációja lehet például az AT&T belső 

fejlesztésű tudásmenedzsment rendszere (az IKE56), amit a Global Services57 értékesítési 

területen vezetett be (Costello és Flar, 2000). Az adott üzleti probléma egyszerre több 

jelenségből tevődött össze. Egyrészt az értékesítési ügynökök kérdéseikkel és 

problémáikkal a központi támogatási egységnek telefonálgattak, ahol egyre nagyobb lett a 

terhelés a sokszor jelentős redundanciával megjelenő kérdések miatt. Az értékesítők nem 

tudták egyszerűen tartani a kapcsolatot egymással, sőt leginkább szinte semmilyen 

                                                 
55 Pillanatnyilag vonatkoztassunk el attól, hogy a megoldás milyen módon érkezik (pl.: egy másik 
felhasználó ad hoc válasza; ugyanaz a felhasználó közli, hogyan oldotta meg; előre beállított tudástár stb.) 
56 „Information and Knowledge Exchange” 
57 Ez az értékesítési szervezet a legnagyobb globális ügyfelek kezelésére szakosodott 
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kapcsolat nem volt az egyébként kiemelten kezelt értékesítők között. A papír alapú 

információk hamar elavultak. Az elektronikus hozzáférésű lehetőségek pedig csak passzív 

segítséget nyújtottak néhány formanyomtatvány letölthetőségével. A változtatást több 

irányból kezdték meg. Ez egybeesett a cég változó stratégiájának megfelelő szervezeti 

átcsoportosítással is. Így egyértelműnek tűnt, hogy a két, erősen összefüggő 

kezdeményezés összekapcsolódva kerüljön megvalósításra. Mivel a szervezeti átalakítás 

kommunikációja egyébként is személyes – egyhetes – tréningeken történt, ezeken 

elkezdték a tudásmenedzsment rendszer előkészítését is azzal, hogy a jelenlévőknek 

megfelelő esélyeket adtak egymás megismerésére is (szocializáció). Az IKE rendszer 

központi magját közösségi tematizált fórumok (tudásközösségek) képezik, ahol az 

értékesítők feltehetik kérdéseiket (externalizáció). Ez önmagában még nem lenne elég az 

új forma hitelességének megteremtéséhez, ezért a kijelölt tudásvezetők feladatává tették, 

hogy a felmerült kérdésekre 24 órán belül válaszolniuk kell. Kezdetektől fogva nagy 

hangsúlyt fektettek a pontosságra és az időszerű válaszokra, így az ügynökök kezdték 

valóban értékes forrásként használni a kereshető rendszert (internalizáció). Rendkívül 

fontos lépés volt, hogy a kezdeti fellendülés után már maguk az ügynökök is elkezdték 

egymás kérdéseit megválaszolni és tapasztalataikat megosztani (kommunikáció). A 

rendszer működésének második évében már a fórum válaszok 40%-a egymás közötti 

kérdés-válaszokból állt. Ebben a tapasztalatok szerint sokat segített a korábban elkezdett 

személyes kapcsolatok és ismeretségek kiépítése is. A felgyűlt információkat és 

visszajelzéseket ráadásul más területek, mint például a termékfejlesztés és marketing is 

hasznosítani tudták. A különböző tudásközösségek oldalait pedig nagyon hasonló 

szerkezetűre építették, ami mindenkinek megkönnyítette a tudáselemek megtalálását más 

szervezetek fórumain is. A fórumok mellett pedig az elektronikusan hozzáférhető 

dokumentumok58 tárházát is felújították, nagy hangsúlyt fektetve a megfelelő metaadatok 

feltöltésére59, sőt a letöltések miatt még a méretek optimalizálására is60. Miután a belső 

működésekben jelentős javulásokat hozott, a következő fejlesztési szakaszban az ügyfelek 

felé terjesztették ki a rendszert. Létrehoztak számukra egy olyan webes felületet61, ahol az 

ügyfelek tehették fel kérdéseiket, adhattak visszajelzést és állíthatták be bizonyos 

szolgáltatási paramétereiket (külső tudás bevonása).  

                                                 
58 Promóciós leírások, technikai dokumentációk, szerződésminták 
59 A szerzőtől a kulcsszavakon át az érvényességi időtartamig 
60 Például dokumentumok képekkel ellátott és képek nélküli verzióinak közzétételével, illetve vaskosabb 
dokumentációkból a különböző csoportoknak legmegfelelőbb speciális kivonatok elkészítésével. 
61 „Solutions online office – Advance Client Support System” 
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Amellett, hogy az AT&T vázolt kezdeményezése jól illusztrálja a magas szintű 

tudásmenedzsment folyamatok gyakorlati megjelenését, két további fontos tanulsága is 

van. Az egyik, hogy költségben nem mindig jelent növekedést a tudásmenedzsment 

bevezetése. Ugyanis az AT&T egyszerűen azt a korlátot vezette be, hogy nem lehet az 

összköltségvetés magasabb, mint korábban. Tehát más költségelemeket kellett lefaragni, 

amit meg is találtak, méghozzá az ügynököknek folyamatosan küldözgetett prospektusok 

és leírások csökkentésével, amelyek amúgy is hamar elavultak és kommunikatív 

hatékonyságuk sem volt messze olyan eredményes, mint a bevált elektronizált 

kapcsolattartásnak és tudáscserének, viszont ennek ellenére sokba kerültek. A másik 

fontos elem az eredmények mérhetőségére tett hangsúly. Erre a kérdésre részletesebben 

még a magyar távközlési felmérésem eredményeinek elemző fejezetében fogok 

visszatérni. 

 

A további gyakorlati példák közül az első magához a képzéshez is új technológia 

használatát mutatja be, a második együttműködési modellt ad a tradicionális oktatási 

rendszerrel, az utolsó pedig egy újabb konkrét tudásmenedzsment rendszer felhasználását 

ismerteti a kialakult tudásrések kezelésére. 

 

A Nationwide az Egyesült Királyság jelentős, tagsági alapon nyugvó pénzügyi 

szolgáltatója. A helyi irodákon kívül a figyelem középpontjába az utóbbi időben a 

telefonos („call center”) és internetes szolgáltatások kerültek. Az újonnan kiépített, több 

száz embert foglalkoztató, telefonos ügyfélszolgálati központok alkalmazottainak 

felkészítéséhez olyan módszert kellett választani, ami a lehető legjobban támogatja az új 

kompetencia kiépítését (Pollitt, 2004). Ezért az intézmény a szokásos osztálytermi oktatás 

helyett telefonos távképzésben részesítette a leendő dolgozókat. Ezek egy része távoktató 

által vezetett konferenciabeszélgetésekből, másrészt előre rögzített helyzetgyakorlatokból 

állt. Így a résztvevők az új technika használatát rendkívül valósághű módon, magának az 

új technikának az alkalmazásával sajátíthatták el. A visszajelzések pedig nemcsak arról 

tanúskodtak, hogy a képzés ezen formája élvezetes volt, hanem olyan magabiztosságot 

sikerült felépíteni, ami az új ismeretek azonnali használhatóságát teremtette meg. Az adott 

helyzetben alternatív tréningmódszerek az elérendő cél szempontjából alacsonyabb 

hatékonysági szinten és magasabb költségekkel működtek volna: az osztálytermi 

képzésnél, az általános ökölszabály szerint, a költségek 40%-át is kiteheti az utazás, ill. a 
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hely- és szállásbiztosítás, továbbá az egyéni interakciók kipróbálása szempontjából az 

osztálytermi képzés alacsonyabb hatásfokkal működik, mint az egyszerű Internet (Web) 

alapú képzés, viszont ez utóbbi szükségtelenül hozott volna be a folyamatba egy újabb 

technológiát. 

 

Rendkívül érdekes példáját mutatta a British Telecom (BT) a dolgozóképzésnek (Stoney, 

2002). A BT sem kerülhette el az új technológiák gyors megjelenésével együtt járó 

dolgozói képzettségi problémákat. A távközlési szektort az utóbbi évtizedben általánosan 

érintő létszámcsökkentési lépések után (a BT dolgozói létszáma 1989 és 1998 között 

megközelítőleg felére csökkent), a szakszervezetek nyomására, a szükséges új tudások 

bevezetését és alkalmazását a meglévő állomány továbbképzésével kellett megoldani. A 

válasz a BT, a szakszervezetek és a London University számítástechnikai főiskolai 

képzésének közös programja lett. A programban részt vevő dolgozók teljes munkaidejű 

foglalkoztatásban maradnak. A képzés távoktatás jellegű, évente három hetet töltenek az 

oktatási intézményben (ez alatt normál fizetésüket kapják), de minden héten 16 óra egyéni 

tanulást várnak el tőlük (amiből minimum 4 óra a normál munkaidőben is eltölthető). A 

program elsősorban a korábban felsőoktatási képzésben nem részesült alkalmazottakat 

célozza. A szakszervezet egyik szerepe pedig, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatban 

bizalmat építsen ki, így segítve a tanulási ellenállás és a tanulási problémák könnyebb 

legyőzését. A szkeptikus hangok természetesen eleinte nem maradtak el, elsősorban az 

egyetem részéről, ahol arra számítottak, hogy az ilyen módon szponzorált BT-

alkalmazottak sokkal rosszabbul fognak teljesíteni, mint a normál felvételi eljárás során 

bekerült hallgatók. A gyakorlat megmutatta azonban, hogy nem kellett a tananyagon 

lényegi változtatást végrehajtani, és a képzés fő megkülönböztető jegye egyszerűen a 

rugalmas időbeosztás lehetősége lett. Továbbá a BT-dolgozók eredményei folyamatosan 

felülmúlták a „normál” hallgatók összehasonlítható csoportjaiét. A kezdeti eredmények 

biztatóak ugyan, de akadnak még megoldandó problémák is. Egyrészt, a vállalatnak nem 

minden területén sikerült elfogadtatni a kezdeményezés fontosságát, pedig a különböző 

szervezeti egységek vezetőinek támogatásán rendkívül sok múlik. Másrészt, a szükséges 

tudások és készségek regionális eloszlása nem optimális, így a képzési rendszer további 

javításához feltétlenül szükséges a különböző területi és szakmai egységek bevonásával 

készült tudástérkép és az ezek által kimutatott szakadékok áthidalását támogató többféle 

tananyag. Harmadrészt pedig, a nehéz gazdasági körülmények között (amelyek 

napjainkban a távközlési szektort is jellemzik) fontos, hogy ne a – sokszor könnyű 
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prédaként értékelt – képzési rendszerek legyenek a költségcsökkentések első áldozatai, 

mert ez nemcsak hosszú távon rontja a versenyképességet, hanem rövid távon a szervezeti 

innovativitást biztosító, tanulni és fejlődni vágyó alkalmazottak rosszabb 

teljesítményéhez, illetve elvándorlásához vezet. 

 

Érdemes továbbá ismét végiggondolni a BT képzési rendszerét a Wolter-Weber-féle 

számítási modell fényében, hiszen a BT több szempontból is sikeresen talált gyakorlati 

megoldást a fent vázolt problémákra. Egyrészt a dolgozók folyamatos munkaviszonya 

biztosította, hogy ne legyen tartós keresetkiesés, így jelentősen csökkent a munkavállalói 

kockázat. Másrészt pedig kitűnően választották ki a célcsoportot (felső végzettség nélküli 

alkalmazottak) és a célt (főiskolai szintű végzettség), mert így jelentős, de még 

megoldható minőségi előrelépési lehetőséget nyújtottak. 

 

A tudásmenedzsment egyik sikeres, teljes vállalati szintű alkalmazását találjuk a francia 

Bouygues Telecom vállalatnál (Petier, 2002). A Bouygues a nagyvállalatok általános 

problémájával küzdött: a méret miatt rendkívül nehézkessé vált az információk, ismeretek 

és gyakorlatok terjedése. A vállalat különböző területein dolgozó alkalmazottak közötti 

együttműködés problémái pedig nem segítették a fejlesztésekhez kapcsolódó ismeretek 

megfelelő megosztását, ami a munka közbeni tanulás igen fontos eleme. Példaképpen itt 

két eltérő területen alkalmazott, de mindkét helyen sikeresen bevált tudásmenedzsment 

kezdeményezés kerül bemutatásra: egyrészt a meglévő vállalatirányítási (ERP) 

rendszerhez kapcsolódó tapasztalatcserélő, másrészt egy a műszaki területet támogató 

rendszer. Az első esetében az ERP rendszer felhasználói számára hoztak létre egy olyan 

felületet, ahol problémákat, megoldásokat és általános tapasztalatokat oszthattak meg 

egymással és szakértőkkel. A valóban gyakorlatias és használható javaslatoknak 

köszönhetően a kezdeményezés igen sikeres, és gyors javulást hozott a komplex vállalati 

rendszer üzemeltetésében. Másrészt a hasznosnak ítélt, támogató tudásbázis építésében 

szívesen működnek közre az alkalmazottak is, hiszen tudják, hogy mások is itt fogják 

keresni a válaszokat. A második alkalmazás a „terepmunkát” végző műszaki 

alkalmazottakat célozta. Ebben az esetben létrehoztak egy rendszerezett szakmai 

elektronikus könyvtárat, és lehetőséget biztosítottak a tapasztalatcserére is, ami különösen 

fontos a folyamatosan fejlődő távközlési infrastruktúrával foglalkozó dolgozóknak. 

Mindkettő elérhető a technikusnál lévő hordozható számítógéppel és a gyakorlati 

eredmények szerint sikeresen segítette a munkájukat. Az 3. ábrán vázolt modellnek 
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megfelelően az előző példákban a vállalatoknak elsősorban az externalizációra és a 

kommunikációra kellett a hangsúlyt helyezni, másodsorban az internalizációra, már 

kevésbé a szocializációra és legkevésbé a külső tudások megszerzésére. A sikeres 

használat ösztönözheti az externalizációt, majd a kommunikáció itt is elsősorban 

technikai kérdés, az internalizáció motorja pedig a szükségszerűség (meg kell oldani egy 

adott problémát). A fizikailag elkülönített munkahelyek (pl.: más-más helyen dolgozó 

műszerész) miatt a szocializáció az adott esetekben már kisebb jelentőségűnek ítéltetett62. 

A minden vállalatra egyedileg jellemző folyamatok, cégkultúra és technológiai 

infrastruktúra miatt pedig a külső források (hangsúlyozottan a fenti két példában) 

jelentősége igen alacsony a belső tapasztalatcseréhez képest. 

 

5.3. A tudásmenedzsment mint vállalati technológiai rendszer 
 

Már korábban kiemelésre került, hogy a tudásmenedzsment nem pusztán egy informatikai 

fejlesztés. A technológiai környezet azonban nagyon fontos segítséget adhat a különböző 

TM folyamatok biztosítására. Giraldo (2005) összefoglalásában a TM technológiai ága a 

szervezeti tudás áramlását a következő csomópontokon és eszközökön keresztül éri el: 

 
 

Tudni 
Mit?

Tudni
Ki?

Tudni
Hol?

Tudni
Mikor?

Tudni
Miért?

Tudni
Hogyan?

A tudás áramlásának 
meghatározó lépései:
• Azonosítás
• Ellenőrzés
• Kodifikálás
• Tárolás
• Visszakeresés és megosztás

 
 

4. ábra: Tudásáramlás, forrás: Giraldo (2005) 

                                                 
62 Bár az AT&T korábban bemutatott példájában az a cég éppen a szocializáción keresztül erősítette más 
TM folyamatok sikeres alkalmazását 
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Ezen a körkörös folyamaton az explicit (és externalizált) tudás mozog, formátumtól 

függetlenül63. A Giraldo (2005) által megjelölt technológiai eszközök sora pedig: 

• Portálok 

• Üzleti intelligencia64/adattárházak 

• Dokumentummenedzsment 

• Intelligens ügynökrendszerek65 

• Keresőmotorok 

• Erőforráskönyvtárak /Vállalati Arany Oldalak 

• Ügyfélszolgálat Menedzsment/Kapcsolat menedzsment 

• Üzenetszolgáltatások/E-mail 

• Csoportmunkát támogató technológiák  

• Emlékeztetők/Naptárak 

• Döntéstámogató rendszerek 

• Munkafolyamat-támogató és -követő rendszerek 

• Webes közvetítések66 

• Elektronizált tanulási lehetőségek 

• Tartalommenedzsment 

 

Ahogy a magyar felmérés eredménye alapján majd látni lehet, az eszközök határa nem 

minden vállalat esetén ennyire egyértelmű, így ezek a felsorolt elemek leginkább 

funkcionális moduloknak tekinthetőek, amelyek rendszer(ekben) történő implementálása 

már a szervezetek és egységek döntésétől függ67. 

 

5.4. Munkahelyi technológiaváltozásokkal kapcsolatos tudásjelenségek 
összefoglalása 
 

A munkahelyek változó ICT környezete tehát nem egyszerű technikai kérdés. Az új 

technológiák sokféle érzelmi és pszichikai reakciót válthatnak ki a dolgozókból, 

amelyeket nem szabad a bevezetésekkor figyelmen kívül hagyni. Az előre látható, de nem 

                                                 
63 A formátumtól függetlenül, tehát lehet dokumentum, kép stb. 
64 “Business intelligence”: néha üzleti hírszerzésnek is fordítják, bár annak áthallásai lehetnek 
65 “Intelligent agents” 
66 Webcasting 
67 Elméleti, szélső esetekben akár minden funkció egy rendszerben, vagy minden funkció külön rendszerben 
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megfelelően kommunikált nehézségek ugyanúgy rontják az eredményességet, mint a 

gyakori változások, vagy a munkabiztonság hiánya. Figyelembe kell venni továbbá, hogy 

nem minden dolgozó reagál ugyanúgy: míg bizonyos típusú (expanzív) alkalmazottak 

kifejezetten motorjai a vállalati innovációknak, mások a változások elkerülését 

igyekeznek elérni. Mindkét magatartás kezelése szükséges, ugyanis önmagában egyik 

sem átok vagy áldás, viszont, ismerve és megfelelő eszközökkel kezelve ezeket, 

nagymértékben csökkenthető a változások (vagy adott esetben, akár a változások 

elmaradása) okozta sokk. Ez elérhető a megfelelő oktatási-képzési eszközök 

kiválasztásával, később az éles munkafolyamatok tudásalapú és tudásmegosztású 

támogatásával (tudásmenedzsment) és a fejlesztések különböző fázisaiban alkalmazott 

anyagi és nem anyagi ösztönzések használatával. 

 

Bár az új technológiák munkahelyi terjedéséről már igen sok ismeret áll a rendelkezésre, 

a folyamatosan változó ICT környezet kihívásai előre láthatólag az elkövetkező 

esztendőkben is jelentős kutatási figyelmet fognak élvezni, elsősorban az alábbi központi 

területeken: 

 

• A munkahelyi új, komplex ICT technológiák elsajátítása, fázisainak megismerése: 

ez tehát a korábbi egyszerű e-mail alkalmazáson kidolgozott Russell-féle modell 

aktualizálása. Mivel a folyamat ismerete (beleértve a buktatókat is) jelentősen 

megkönnyíti mind az elsajátítás, mind pedig az oktatás menetét, ez a lépés 

elsőrendű fontosságú. 

• Az expanzív alkalmazottak optimális arányának meghatározása: amely biztosan 

eltérő iparáganként, illetve szervezeti egységenként is. Ehhez jelentős vállalati 

felmérések szükségesek, viszont az eredmények igen fontos tanulságokat 

hordoznak a cégek és a kutatók szempontjából is az expanzív alkalmazott valódi 

szerepéről az innovatív vállalati folyamatokban. 

• A különböző forrású akadályok leküzdésére legalkalmasabb ösztönzési és képzési 

formák azonosítása: hiszen az ICT-fejlesztések is még több, jelentősen eltérő 

típusra oszthatók a változás mértéke (azaz a munkafolyamatok mekkora részét 

érinti) és minősége szerint (azaz milyen mértékű új készségfejlesztésre van 

szükség). Az eltérő kihívásokra pedig, nagy valószínűséggel, eltérő lesz a 

megfelelő megoldás. 
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Továbblépve a jelenségek általános vizsgálatáról, a 6. és 7. fejezetekben a 

tudásmenedzsment, mint beazonosított megoldási eszköz használatának gyakorlati 

vizsgálata és a javítási lehetőségek megfogalmazása következik. Először az ICT 

változásokban erősen érintett magyar mobil távközlési szektorban végzett 

tudásmenedzsment felmérésem elemzése, majd pedig az online közösségek 

tudásszervezési tapasztalatainak felhasználási lehetősége kerül bemutatásra. 
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6. Tudásmenedzsment helyzetkép a magyar mobil távközlési vállalatoknál 
 

 

Az 5. fejezet bizonyította, hogy a vállalati tudásmenedzsment hathatós eszköz lehet a 

technológiai tudáselavulás elleni küzdelemben és a tudásfelújítás támogatásában. A 

következőkben saját felmérésem eredményein keresztül mutatom be, hogy e 

tudományterület gyakorlati alkalmazása hogyan működik egy erősen technológia-intenzív 

szektorban. 

6.1. A felmérés módszertana 
 
A távközlés jelenleg a folyamatos technológiai beruházások egyik legjellemzőbb színtere 

(Hwang, 2003). Ezen belül a magyar (illetve általánosan a közép-kelet-európai) mobil 

távközlési piac az újítások egyik első bevezetőjének számít, sőt volt olyan fejlemény, ahol 

világelsőséget is szerzett magyar vállalat (például a T-Mobile – akkor még Westel – 

vezette be a világ első kereskedelmi MMS szolgáltatását). A magyar piac 

világviszonylatban kicsi ugyan, de a mobilpenetráció az EU-átlagnak megfelelő, míg ez 

például az Internet-penetrációról nem mondható el, ahol még várat magára hasonló 

áttörés. Így a mobilszolgáltató vállalatok különösen ki vannak téve az állandó 

technológiaváltásból adódó, ciklusok okozta tudásnehézségeknek, a technológiai 

munkatársaktól kezdve a marketing és értékesítési tevékenységeken keresztül egészen az 

ügyfélszolgálati kapcsolatokig. A távközlés kiemelten érdekes abból a szempontból, hogy 

a Delphi Group (1998) nemzetközi felmérése szerint e szektor 1998-ban még a 

sereghajtók között szerepelt a tudásmenedzsment alkalmazások területén, ez azonban 

mára megváltozott. 

 

2004. április és augusztus között végeztem el a következőkben eredményeiben részletesen 

bemutatott felmérést mindhárom magyarországi mobilszolgáltatónál. A kidolgozott 

kérdőívet egy személyes interjú keretében töltötték ki, mivel a kiküldéses módszer átlagos 

visszaérkezési aránya ilyen kis elemszámú mintán nem lett volna megfelelő. Az interjúk 

két körben zajlottak, és egyrészt a tudásmenedzsment területért felelős vezetők, másrészt 

a gyakorlatot részletesen ismerő beosztottak is részt vettek benne. Mindkét körben 

ugyanaz a felmérés vezette az interjú menetét. A felmérés eredményeit a vállalatok 
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kérésének megfelelően szigorúan anonimitással − azaz csak a három válasz 

átlagértékeivel, összesítéseivel és anonim összehasonlításával – mutatom be. 

 

Az eredmények értékelésekor nyilvánvalóan hasznos lett volna egy azonos mintán 

elvégzett, vagy legalább mintám nagy részét lefedő korábbi felmérés eredményeire is 

támaszkodni, azonban ilyen nem állt rendelkezésre. Megkerestem a 2000 után készült, 

általános (iparágakon átívelő) felmérésekben megjelölt kapcsolattartókat, végül azonban 

ezekből az elemzésekből sem állhatott68 rendelkezésemre a szükséges, csak erre a 

szektorra jellemző információ. Az eredmények értelmezéséhez (az interjúkon elhangzott 

kiegészítő információkon kívül) a következő korábbi felméréseket használtam fel, 

amelyek valamilyen módon kapcsolódhattak: 

 

� Korábbi magyarországi felmérések: itt a sok helyen referált KPMG 2000 és 2002-

es magyarországi felmérés eredményeit használtam, aminek külön érdekessége, 

hogy a kapcsolódó nemzetközi eredmények is rendelkezésre álltak. (KPMG, 

2000a; KPMG, 2000b; Stocker, 2003; KPMG, 2002;). Az ábrákon és 

táblázatokban a KPMG felmérési eredményeit majd sorban „2000-es magyar”, 

„2000-es nemzetközi”, „2002-es magyar”, és 2002-es nemzetközi” felmérés 

elnevezéssel tüntetem fel. 

� Korábbi kifejezetten távközlés-specifikus felmérés: a kutatás időpontjában egy 

olyan publikus felmérés volt elérhető, ami kifejezetten és kizárólag távközlési 

cégekkel foglalkozott. Ez azonban egyrészt még 1999-ben, másrészt az Amerikai 

Egyesült Államokban készült, tehát jelentősen más piaci körülmények között 

(Housel, 1999), így ennek felhasználása csak távoli összehasonlítás jellegű azon 

területeken, amire a többi felmérésből nem volt adat69. 

� Külföldi és nem távközlési-specifikus, de megközelítőleg azonos időben zajló 

felmérések: amelyek jelentősége abban áll, hogy az általam feltérképezett 

gyakorlati tanulságok vajon mennyire csengenek össze a más iparágakban 

tapasztaltakkal, illetve az elméleti kutatások eredményeivel. Itt a két fő felhasznált 

felmérés egy pénzügyi szektorban készült (Squier és Snyman, 2004) és egy, a 

tudásmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek bevonásával elvégzett, delphi 

                                                 
68 Néhol az én vizsgálatomat is kötő titoktartási egyezmények miatt nem állhatott 
69 Már saját eredményeim birtokában módom volt a felmérés következtetéseit Dr. Housellel személyesen is 
átbeszélni, így ennek a konzultációnak az eredményeit is figyelembe vettem, amikor ebben a fejezetben 
később az ő kutatását is felhasználom összehasonlításként. 
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módszertanú felmérés a tudásmenedzsment jelenéről és jövőjéről (Scholl et al., 

2004) volt. 

 

A következtetések levonásánál minden esetben figyelembe kellett venni, hogy milyen 

eltérések vannak az említett felmérések és az én felmérésem körülményei között, így ezek 

az összehasonlítások néhol inkább csak érdekes, informatív jelleggel bírnak, egyes 

esetekben azonban (ahogyan ez az értékelési részben látható), éppen a különbségek 

figyelembevételével voltak értékes következtetések levonhatóak. 

 

A kérdőív kidolgozásánál az összehasonlíthatóság biztosítására figyelembe vettem a 

korábbi magyar és nemzetközi felmérések kérdéseit, amelyeket a saját (korábbi 

fejezetekben leírt) elméleti kutatásaim szerint egészítettem ki újabb szekciókkal. A 

végleges kérdőív fő részei a következők voltak: 

 

• Általános kérdések a vállalati tudásmenedzsment kezdeményezésekkel 

kapcsolatban: a TM kezdeményezések léte és hiánya, az indítást motiváló 

vállalati erők, kezdeményező forrásai, felsővezetői részvétel, stratégia, 

tudásmegosztás módjai, oktatása és a hatékonyság mérése; 

• Szervezeti kérdések: TM vezetése, közreműködők, fő szervezeti ellenállási és 

motiváló tényezők; 

• Pénzügyi források: költségvetés, tendenciák; 

• Esetleges sikertelenségi tényezők: mitől nem működik, amikor nem működik; 

• Vállalati tudásrések szintjei és külső tudásforrások felhasználása. 

  

A felmérési kérdőívet az illetékes vezetők minden esetben előzetesen megkapták, hogy a 

válaszokkal előre készülhessenek. Ezután az irányított interjúk megközelítőleg másfél 

órán át tartottak. Az utólagos feldolgozás megkönnyítésére hangrögzítési engedélyt is 

kértem mindenhol, ezt azonban nem tették lehetővé sehol. Így a felmérési kérdőíven kívül 

felmerülő kapcsolódó témák feldolgozása saját kézi jegyzeteimből történt, a fő 

következtetéseket azonban mindenhol ellenőriztem, hogy ne lehessen félreértés. A 

felmérési eredmények rögzítését természetesen a hangrögzítés elmaradása semmilyen 
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módon nem befolyásolta.70 A kérdőív részletes, eredeti formájában jelen értekezés F1 

mellékletében csatolva megtekinthető a fő összesített eredményekkel kiegészítve. 

6.2. A felmérés eredményei 
 

6.2.1. A tudásmenedzsment jelenlétének szintje a vállalatoknál 
 

Mindhárom megkérdezett cég egyértelműen nyilatkozott a tudásmenedzsment létezéséről 

a vállalatnál, ugyanakkor egyetlen helyen sem volt önálló, egész szervezetre érvényes 

szintű tudásmenedzsment stratégia (illetve konkrétan tudásmenedzsment stratégiai 

dokumentum). Egyiküknél jelenleg kidolgozás alatt állt, kettő viszont más stratégiák 

részeként (esetenként a szervezeti egységek hatáskörébe rendelve) kezeli a kérdést, nem 

is foglalkozva az önálló megjelenítéssel. Ezzel a tendenciával találkozhatunk más aktuális 

felmérésekben is (Squier és Snyman, 2004; Scholl et al., 2004), amennyiben a 

tudásmenedzsment nem önálló funkcióként, hanem az általános vállalati folyamatokba 

épülve segíti a működést. Ezek után nem meglepő tehát az sem, hogy önálló, specializált 

tudásmenedzsment igazgatóság, vagy hasonló szervezeti egység egyetlen megkérdezett 

vállalatnál sem volt, a feladatok általában az Emberi Erőforrás és az IT terület között 

oszlanak meg. Természetesen ezzel együtt jár az is, hogy a három válaszadó egyikénél 

sincs – a külföldön, főleg a TM korai fellendülésekor létrehozott – formális tudásért 

felelős vezérigazgató-helyettesi, vagy igazgatósági tanács tagsági poszt („Chief 

Knowledge Officer”). 

 

A létező TM programok sem alkotnak egységes, átfogó rendszert, mindhárom 

megkérdezett létező, de a szervezeti egységeknél jórészt önállóan futó 

kezdeményezésekről számolt be (5. ábra). 

 

                                                 
70 A hangrögzítés elmaradása és az aláírt titoktartási nyilatkozatok miatt viszont az interjúk alatt lehetőség 
volt kitérni olyan témákra, amelyek számomra a jobb megértést biztosították, viszont pont a megjelölt okok 
miatt ezeket az információkat a következő elemző szakaszban explicit módon ismertetni, vagy hivatkozni 
nem tudom. 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nincs ilyen program, vagy kezdeményezés és nem is
tervezünk semmilyen lépést ebben az irányban

Megvizsgáltuk a szükségleteket és elvetettük a
Tudásmenedzsment programot

Folyamatban van az igények felmérése

Vannak kezdeményezések/ projektek, de ezek még nem
alkotnak egységes programot

Egész szervezetet átfogó, egységes Tudásmenedzsment
program létezik

2004 magyar, mobil 2002 magyar 2000 magyar
 

5. ábra: A tudásmenedzsment program helyzete a vállalatoknál (adott választ megjelölők 

százalékában) 

 

Figyelemre méltó különbség rajzolódik ki, ha a TM akciók kezdeményezőire vonatkozó 

válaszokat vizsgáljuk a felmérések sorában. A 2000-es vizsgálatok eredményei szerint 

döntően a vezetői szintek (felső, senior, illetve középvezetők) a kezdeményezők mind a 

magyar (88%), mind pedig a nemzetközi (84%) felmérés szerint. A 2002-es magyar 

felmérésben már csökkent (81%) ez az arány. A 2004-es mobil távközlési felmérésben 

pedig már jelentős mértékű71 alulról jövő kezdeményezésekről számoltak be, amikor is a 

munkatársak saját (osztályuk/ igazgatóságuk) igényeiknek megfelelő tudásmenedzsment 

elemek bevezetését indították/valósították meg. 

 

A magyar mobil távközlési szolgáltatóknál egyre erősödő az a tendencia is, amikor az 

anyavállalati globális kezdeményezések részeként vezettek be valamilyen rendszert a 

hazai leányvállalatnál. Ez nemcsak a sokszor példaként említett elektronikus oktatási 

rendszereket érinti (amelyek a 2003-2004-es esztendő fő fókuszának tekinthetőek 

mindhárom vállalatnál az emberierőforrás-fejlesztés területén), hanem tudásmenedzsment 

eszközöket is (pl.: globális gyakornoki tapasztalatcserét lehetővé tévő elektronikus 

fórumok). 

 

A felső vezetés ugyanakkor nem marad ki a döntésekből, szerepe a stratégia 

meghatározására és a fejlemények ellenőrzésére koncentrálódik (6. ábra), a részvétel 

                                                 
71 Kvalitatív visszajelzések alapján: százalékosan pontosan nem számszerűsíthető, de a korábbi 20%-os és 
alacsonyabb aránynál biztosan szignifikánsan magasabb arányban 
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mértéke pedig nem csökken, sőt néhol nő (7. ábra). Ez az eredmény összecseng a 

jellemző nemzetközi tapasztalatokkal is. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nem tudja

Nincs szerepe

Ellenőrzi a fejleményeket

Iránymutatásokat ad

Meghatározza a Tudásmenedzsment stratégiát

2004 magyar mobil 2002 nemzetközi

 

6. ábra: A felső vezetés szerepe a tudásmenedzsment tevékenységekben (adott választ 

megjelölők százalékában) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Nem tudja

Részvétel mértéke csökkent

Részvétel mértéke nem változott

Részvétel mértéke nőtt

2004 magyar mobil 2002 nemzetközi
 

7. ábra: A felső vezetés szerepének változása a tudásmenedzsment tevékenységekben 

(adott választ megjelölők százalékában) 

 

 

Az egyértelműen és elsősorban TM tevékenységekhez rendelt személyi erőforrások 

egyetlen megkérdezett mobilszolgáltató esetében sem jelentősek. A kijelölten ezért a 

feladatkörért felelős alkalmazottak száma mindenhol néhány fő
72, és sok tevékenység a 

szervezeteknél elszórva, részmunkaidős feladatokként jelentkezik. Az anyagi források 

mértéke pedig fókuszáltan TM szempontból nem mért, mivel a programok jelentős része 

a kisebb szervezeti egységek kezelésében fut és sokszor más kezdeményezésekkel 

közösen valósul meg.  

 

                                                 
72 Átlagosan 3 fő teljesidő-egyenértékban (FTE) mérve  
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Valószínűsíthetően az iparág sajátosságaiból (mivel például alacsony a szolgáltatókhoz 

kötött szabadalmak száma) adódik az is, hogy egyik megkérdezett vállalatnál sem mérik 

közvetlenül a szervezet tudásvagyonát, szellemi tőkéjét. A tudásmenedzsment 

kezdeményezések sikerességi mutatóinak létéről is nemlegesen nyilatkoztak. Ez például 

az előző fejezetben ismertetett AT&T projekt fényében lehet furcsa, ahol igen nagy 

hangsúlyt fektettek a kezdeményezések hatásainak mérhetőségére és kimutatták például 

az alábbiakat (Costello és Flar, 2000): 

• az ügynökök értékesítési és ajánlatírási ideje a felére csökkent; 

• korábbi, kezdetleges dokumentumkezelő rendszerek kiváltása és ezzel költségek 

csökkentése; 

• a központi, támogatási szervezetek terheltségének csökkenése. 

A magyar válaszadók érve a közvetlen mérés hiányára az volt, hogy annyi párhuzamos 

kezdeményezés fut a tudásmenedzsmenttel együtt, hogy a hatások szétválasztása nem 

megoldható, így nem az egyes kezdeményezések sikerességének, hanem a szervezeti és 

összvállalati teljesítménynek a mérése a fontos. Így a tudásmenedzsment önálló 

hozzájárulása az eredményekhez számszerűen nem kerül kimutatásra. 

  

Jellemző tendencia, amit a nemzetközi vizsgálatok (Scholl et al., 2004) és hazai példák 

(Molnár, 2004) szintén visszaigazolnak, hogy az IT centrikus tudásmenedzsmentet 

felváltja a sokkal inkább emberközpontú gondolkodásmód. Gyakorlatilag minden 

szükséges informatikai rendszer rendelkezésre állt (ami nem jelenti a technikai problémák 

hiányát, mint az később látható lesz) a megkérdezett három vállalatnál, a fő fókusz 

pillanatnyilag a részvétel növelésén van, mert a rendelkezésre álló eszközök használati 

kultúrája elsősorban passzív és nem aktív (azaz a tudás dolgozók közti megosztása 

szenved hiányosságokat). 

 

6.2.2. A tudásmenedzsment mozgatórugói 
 

A TM kezdeményezések indítása mögött megbújó indokok sok hasonlóságot, de 

helyenként eltéréseket is mutatnak a különböző felmérésekben (4. és 5. táblázatok). 

Látszólag a pénzügyi és ügyfélközpontú fogalmak súlya csökkent, de ezek inkább csak 

átalakulnak. Egyrészt, a versenyképesség és hatékonyság magában foglalja ezeket a 

fogalmakat is. Másrészt, az ügyfélkapcsolatok kezelésére specializált (a bevezetőben már 



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   59 

említett CRM) üzleti képességek fejlesztése a mai távközlési iparban önálló, óriási 

kezdeményezés minden vállalat részéről, amit nem tekintenek a szorosan vett 

tudásmenedzsment részének. (A CRM és a tudásmenedzsment egyben, vagy külön 

kezelése olyan kérdés, ami megosztja mind a gyakorlati szakembereket, mind pedig az 

elméleti kutatókat (Gebert et al., 2003).)  

Ugyanakkor figyelemre méltó fejlemény, hogy jelen felmérésben a legfontosabb okok 

között három olyan is szerepel, ami már koncentráltan az egyéni és vállalati tudás 

kezelésére és védelmére vonatkozik. A vállalaton, illetve vállalatcsoporton belüli 

szinergiák fejlesztése pedig különösen nagy előretörést mutat a tudásmenedzsmentet 

motiváló tényezők között mind a magyar, mind pedig a nemzetközi felmérések tanúsága 

szerint is. 

 
 

2004-es magyar  
mobiltávközlési felmérés 2002-es magyar felmérés 2000-es magyar felmérés 

1. Versenyképesség javítása 
 

2. A szervezeten belüli 
tudásmegosztás 
egységesítése 

3. Hatékonyság javítása 

4. Vállalat megvédése a távozó 
munkatársak miatti 
tudásvesztéstől 

5. Fizikailag elkülönülten, de 
együttműködve dolgozó 
csoportok munkájának 
segítése 

1. Javul a munkavégzés 
hatékonysága 

2. Versenyelőny növelése 
 
 

3. Dolgozók fejlesztése 

4. Ügyfélorientáltság fejlődése 
 
 

5. Profit növelése 

1. Dolgozók fejlesztése 
 

2. Marketing 
 
 

3. Ügyfélorientáltság fejlődése 

4. Profit növelése 
 
 

5. Bevétel növelése 

4. táblázat: A tudásmenedzsment programok elindításának fő okai – magyar 

 
 
 
 
 

2002-es nemzetközi felmérés  2000-es nemzetközi felmérés 

1. Egységek közötti szinergiák kihasználása 

2. Ügyfeleknek nyújtott értékek növelése 

3. Minőség javítása 

4. Költségek csökkentése 

5. Fejlesztések/ innováció gyorsítása 

1. Versenyelőny növelése 

2. Marketing 

3. Ügyfélorientáltság fejlődése 

4. Profit növelése 

5. Bevétel növelése 

5. táblázat: A tudásmenedzsment programok elindításának fő okai – nemzetközi 
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Két vállalattól kommentár is érkezett a programok indításának okaihoz. Egyikük 

fontosnak tartotta megjelölni, hogy melyik az a két terület, amelyek kifejezetten nem 

voltak fontos szempontok a TM rendszer kezdeményezésében. Ezek a „Külső forrásokból 

származó tudás megszerzésének és használatának javítása”, illetve a „A vállalat 

stratégiailag fontos tudásának azonosítása és védelme”. Ezek a kategorikusan nemleges 

kijelentések azért is érdekesek, mert mindkét faktor megjelent a fontos okok között egy-

egy másik felmérésben résztvevő vállalatnál. A másik megjegyzés a „Dolgozói 

elvándorlás csökkentése” mint okhoz érkezett, miszerint elsősorban a műszaki területen 

dolgozó alkalmazottak értékelik az ilyen irányú kezdeményezéseket pozitívan, amikor a 

munkahelyük elhagyása, vagy a maradás között döntenek. 

 

6.2.3. Tudásmenedzsment problémák 
 

A tudásmenedzsment eszközök és gyakorlatok bevezetésével kapcsolatos problémák a 6. 

táblázatban láthatóak. Első ránézésre feltűnik, hogy a lehetséges válaszok közül csak 

nagyon szűk kör kapott jelölést. A tudásmenedzsment előnyeinek ismerete és az 

információdömping említése mindhárom magyar felmérésben magas arányt kaptak. 

Különösen érdekes ez akkor, ha abból a szemszögből közelítünk a kérdéshez, hogy a 

tudásmenedzsment egyik célja rendszert vinni a feladatok ellátásához szükséges tudások 

és információk tengerébe. Így ez a két probléma vagy a tudásmenedzsment 

kezdeményezéseket megelőző igényfelmérési fázis, vagy pedig a bevezetéshez 

kapcsolódó kommunikációs teendők hiányosságára utal. 

 

Több olyan tétel is van, ami a korábbi, magyar, általános felmérésekben magas jelölési 

arányt kapott, míg a 2004-es mobilszektori válaszadók egyike sem jelölte problémának. 

Az egyik ilyen fontos fejlemény, hogy a tudásmenedzsment egyre inkább elfogadott 

fogalommá válik (a három felmérési év során folyamatosan és jelentősen csökken az 

„újra feltalálták a spanyolviaszt” attitűd megjelenése). Hasonló tendenciát mutat a képzett 

munkatársak hiányának csökkenése is. Szintén fontos, hogy jelen felmérésben nem kapott 

egyetlen jelölést sem a tudásmegosztási hajlandóság hiánya. Ráadásul a 

tudásmenedzsment ösztönzésével kapcsolatos kérdésre adott leggyakoribb válasz szerint a 

vállalati kultúra önmagában ösztönzi a tudás megosztását, így egyéb standard egyéni 

ösztönzőre nincs szükség. 
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Probléma 
2004-es magyar 
mobiltávközlési 

felmérés 

2002-es 
magyar 
felmérés 

2000-es 
magyar 
felmérés 

A TM előnyök ismeretének hiánya 67 % 60 % 86 % 

Információdömping 67 % 46 % 50 % 

Nincs idő a tudás megosztására 33 % 53 % 78 % 

A fejekben lévő tudást nehéz megszerezni 33 % 69 % 73 % 

Technológia hiánya 33 % 25 % 44 % 

Újra feltalálták a spanyolviaszt 0 % 38 % 67 % 

A munkatársak nem akarják megosztani tudásukat 0 % 52 % 61 % 

A dolgozók nem használják a technológiát 0 % 48 % 53 % 

Képzett munkatársak hiánya 0 % 23 % 50 % 

Nincs megfelelő szponzor 0 % 52% 50 % 

Nehéz megtalálni a szükséges tudást 0 % 38 % 50 % 

Eltérő technológia a szervezet különböző pontjain 0 % 32 % 45% 

A vezetőség nem elkötelezett 0 % 71 % 43 % 

Nincs meg a megfelelő tudás 0 % 34 % 27 % 

K+F-re kevés pénz jut 0 % 51 % 19 % 

Nincs pénz (erőforrás) a tudás megosztására  59 %  

A TM hatásköri villongásokhoz vezet  43%  

A vállalati kultúra nem támogatja  63 %  

6. táblázat: Tudásmenedzsment problémák okai (adott választ megjelölők százalékában) 

 

Kimutatható különbség van azonban a technológiai problémák részleteiben, amelyre 

külön további kérdés is vonatkozott a kérdőívben. A 2002-es magyar felmérés jelentős 

problémákat mutatott a tréning esetében, ugyanis az akkori válaszadók több mint fele 

jelezte a kudarcok okának a tréner alkalmatlanságát (57%), vagy a tréning komolyan nem 

vételét (56%). A 2004-es mobilpiaci magyar felmérés esetében ezek egyáltalán nem 

merültek fel egyetlen vállalatnál sem, sőt a tudásmenedzsment kezdeményezések egyik 

kulcsszereplője a vállalati képzést felügyelő szervezet. Itt inkább a „valódi” technikai 

problémák jelentek meg (2004 mobil magyar: 67%; 2002 magyar: 42%). Mindkét 

felmérésben a technológiai kudarcok egyik okaként említették, hogy a felhasználók nem 

látták személyes előnyét (2004 mobil magyar: 33%; 2002 magyar: 64%), illetve, hogy a 

rendszer nem tudott beilleszkedni a megszokott munkafolyamatokba (2004 mobil 

magyar: 33%; 2002 magyar: 51%). A 4-5. fejezetben részletesen tárgyalt elutasító 

reakciók formái köszöntenek vissza ezekben a tendenciákban. 
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További problémaként jelent meg, hogy a dolgozók sokszor nem értik pontosan, hogy mit 

és miért is kellene megosztaniuk. Erre vonatkozóan egyértelműen kijelentésre került, 

hogy ez nem abból fakad, hogy a dolgozók nem akarnák tudásukat megosztani, hanem 

sokkal inkább abból, hogy „Nem is gondol rá, hogy másnak is fontos lehet az adott 

tudás”. Ez a szemlélet tovább erősíti azt a73 nézetet, hogy hibás lehet az a megközelítés, 

amelyben a tudásmenedzsment fejlesztése pusztán rendszerfejlesztési kérdés. E helyett 

inkább a tervezett hasznosságot figyelembe véve, elsősorban a munkafolyamatokba 

beágyazva, a munkatársakkal az új értékeket meg kell ismertetni és ezek hasznosságát 

megmutatva az összefüggésekre rámutatni, majd azt a szükséges rendszereszközökkel 

megtámogatni. Ezen felül az új technológiák kognitív kihívásainak egyik fontos területe 

pontosan a rendszerösszefüggések74, amelyek kezelésére a felmérés eredményei szerint 

nem kerül megfelelő hangsúly. 

 

Végül az egyik válaszadó kifejezetten a vállalati szintű tudásmenedzsment 

kezdeményezések nehézségeként kiemelte, hogy „egyszerűen túl nagy méretű lenne egy 

egész vállalatra kiterjedő projekt, túl sok, eltérő információ kellene a különböző 

szervezeteknek a különböző üzletágak eltérő üzleti folyamataiban; másrészt a 

kezdeményezés közvetlen hasznossága nem lenne tisztán kimutatható a sok összefüggés 

miatt”. Tehát az általános status quo (több szervezet által kezelt nehezen mérhető TM 

kezdeményezések) felülírása egy teljesen új megközelítéssel nem támogatott. A 

szerteágazó TM rendszerek némi konszolidációja és organikus fejlődése várható. 

 

6.2.4. Tudásrések 
 

A korábbi magyar felmérésekhez képest új elem volt a kérdéssorban a tudásrésekre 

vonatkozó fejezet. Korábban hasonló módszert kifejezetten a távközlési cégekre már 

alkalmazott Thomas Housel (Housel, 1999), de az azóta eltelt 6 forradalmi év a 

távközlésben gyakorlatilag összehasonlíthatatlanná teszi az eredményeket. Azonban így is 

érdemes idézni eredményeit a megfelelő részeknél. 

A megkérdezett mobilszolgáltatóknak azt kellett megjelölniük, hogy az üzletmenet 

különböző területein hol, mennyire nagyok azok a tudásrések, amik az adott feladat 

                                                 
73 Már a TM-ről általában szóló fejezetben kifejtett 
74 Lásd 2. táblázat (4. fejezet) 
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ellátását nehezítik. Tudásrés nemcsak a tudás hiánya lehet, hanem a meglévő tudás nem 

megfelelő rendezettsége, vagy kihasználtsága is. Mivel a válaszok a már felismert 

tudásréseket térképezik fel, nem meglepő, hogy mindhárom vállalat azt nyilatkozta, hogy 

a rések bezárására az adott szervezeti területeken már futnak projektek. (Ezeket a 

kezdeményezéseket azonban jórészt különállóan valósítják meg.) A tudásrések 

nagyságára vonatkozó válaszok a 8. ábrán láthatóak. 
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Új termékek fejlesztésének támogatása
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Technológiai szabványok

Hálózat menedzsment

Versenytársi információk

Nemzetközi távközlési szabályozás

Új termékek gyors piacra juttatása

Működéstámogatás

Marketing

Értékesítés

Jövőben várt hatás Jelenlegi hatás

0: Nincs tudásrés 10: Hatalmas szakadék...

 

8. ábra: Tudásrések a különböző üzleti területeken 

 

 

A legmarkánsabb megfigyelhető jelenség, hogy egyetlen terület (marketing) kivételével a 

jövőbeli megítélés átlaga minden esetben pozitívabb a jelenleginél, azaz a cégek 

véleménye szerint a futó projektek vagy csökkenteni fogják, vagy legalább nem hagyják 

növekedni a tudásrések nagyságát. (Ez nem jelenti azt, hogy az egyedi válaszok esetében 

egy-egy vállalatnál valamely más faktoroknál ne lett volna a jövőre nagyobb rés-érték 

jelölve, de ez a három vállalat átlagában már nem mutatkozott meg.) 
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A két legnagyobb tudásréssel rendelkező terület az értékesítés és a marketing lett. A 

magyar mobil piacon uralkodó ádáz versenyhelyzetet tekintve ez nem is meglepő, sőt 

további közvetlen versenytényezők (versenytárs információk, ügyfélkezelés és új 

szolgáltatási igények előrejelzése) is közepesen magas pontszámot kaptak. 

Legalacsonyabb tudásrés fokozat mind a jelen, mind pedig a jövő esetében a számlázás és 

a szervezeti tudás esetében mutatkozott. Ez különösen érdekes abból a szempontból is, 

hogy Housel (1999) felmérésében a távközlési cégek által megjelölt legnagyobb 

tudásrések között a szervezeti tudás, az internetes tarifarendszerek és számlázás 

kialakítása is ott volt. A felmérés óta eltelt idő alatt a számlázási struktúrával és 

technológiával kapcsolatos problémák csökkenése nem meglepő, hiszen a 

tarifarendszerek kiforrottak (bár egyszerűsödni nem biztos, hogy egyszerűsödtek, de 

mindenképpen ismertebbé és szabványosabbá váltak bizonyos modellek) és a támogató 

rendszerek is sokat fejlődtek. A szervezeti tudás réseinek csökkenését azonban nehéz 

lenne pusztán az eltelt idővel magyarázni, valószínűbb, hogy az amerikai és magyar 

vállalati méretek és kultúra közti különbségek okozzák az eltérést. Housel és saját 

eredményeim különbségeinek egy része az 1990-es évek amerikai távközlési 

struktúrájából is származhat. A Housel mintájában szereplő cégek olyan összeolvadások 

és felvásárlások sorozatán mentek át, ami duplán terhelte a vállalatokat. Többek között 

egyenként is elavultnak számítottak számlázási rendszereik, amelyek azután 

együttműködésre csak rendkívül nehezen voltak rábírhatóak75. Ezek után Housel 

felmérésében már nem meglepő a számlázási rendszerek nehézségeire vonatkozó magas 

pontszám, illetve egy-egy nagyobb vállalati összeolvadás során a két cég szervezeti 

tudásának egyesítése, vagy legalább is egységesítése szintén nem ismeretlen jelenség. 

 

Az iparág egyik fontos sajátosságára mutat rá, hogy már Housel felmérésében is 

közepesen magas pontszámot kaptak az új termékfejlesztéssel kapcsolatos területek 

(igény-előrejelzés, támogatás), ami a gyors távközlési technológia és szolgáltatási fejlődés 

folyamatosságát tükrözi. 

 

Egyéb (a 15 előre megadott területen túl) megjelölhető fontos tudásrést egyetlen 

válaszadó cég jelölt meg. Ez a „munkaerő-utánpótlás” problémája, amit a 10-es skálán 

magasnak nevezhető 7-es pontszámmal jelölt mind a jelen, mind a jövő viszonylatában, 

                                                 
75 Thomas Housellel történt személyes egyeztetés alapján került a következtetés levonásra. 
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azaz nem számít a következő években javulásra ezen a téren. A válaszok közötti 

legnagyobb szórást76 a „III. Új szolgáltatások iránti igény előrejelzése” terület adta, 

aminek oka, hogy míg két cég pozitívan ítélte meg, a harmadik válaszadó rendkívül 

negatívan77. Érdemes a válaszokat az átlagos visszajelzéseken túl abból az irányból is 

megvizsgálni, hogy az egyes válaszadók külön-külön mennyire látják hasonlóan a jelen-

jövő változás pozitív, vagy negatív hozadékait. A 9. ábra mutatja be ezeket a 

következőképpen: 

• minden egyes területnél a válaszadók időbeli preferenciája (hogy a jelen, vagy a 

jövő pontszáma magasabb-e) rombuszokkal jelölve78. Amennyiben az egyedi 

válaszok esetén a jelen magasabb, az a jövőben javulási elvárást mutat, ezért ezek 

a válaszok zöld rombusszal lettek jelölve, hasonló meggondolásból a jövőben 

nagyobbra értékelt réseket79 piros rombusszal, a változatlan helyzetet pedig 

sárgával; 

• a skála alján a válasz preferenciák átlagának helyzetét egy háromszög ábrázolja. 

I. Ügyfélkezelés

II. Versenytársi információk

III. Új szolgáltatások iránti igény előrejelzése

IV. Értékesítés

V. Marketing

VI. Számlázás

VII. Számvitel

VIII. Hálózat menedzsment

IX. Működéstámogatás *

X. Új termékek gyors piacra juttatása

XI. Új termékek fejlesztésének támogatása

XII. Szervezetműködési ("institutional") tudás

XIII. Technológai szabványok

XIV. Nemzeti távközlési szabályozás

XV. Nemzetközi távközlési szabályozás

XVI. Munkaerő utánpótlás **

Jelen Egyenl ő Jövő

Jelenben, vagy jövőben nagyobb-e a tudásrés?

*: csak két válaszadó
**: csak egy válaszadó

Egyedi válaszok (a szín az időbeli preferenciát mutatja)

A megjelölt időbeli preferenciák átlaga  

9. ábra: Időbeli várakozások a tudásrésekről különböző vállalati területeken 

                                                 
76 4,16 
77 jelen 9, jövő 10 pontszámokkal, azaz a jövőben romló helyzetet feltételezve, ráadásul a jövőben a 

legnagyobb pontszámot adva 
78 Két olyan kérdés van, ahol nem mindhárom válaszadó adott értékelést, a IX. és XVI. A XVI-os terület az 
egyik válaszadó „egyéb” kategóriájában megjelölt válasza, és mivel a többi válaszadó ezt önállóan így nem 
emelte ki, ezért nekik ehhez külön válaszuk sem lehetett 
79 Azaz romló kilátások 
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Az ábráról látható, hogy 4 olyan terület mutatkozik meg, ahol a jövőben legalább két 

válaszadó mindenképpen a jelenlegi tudásrések csökkenését várja, ezek a „VIII. 

Hálózatmenedzsment”, „X. Új termékek gyors piacra juttatása”, „XII. Szervezeti tudás” 

és a „XV. Nemzetközi távközlési szabályozás”. A X. és XV. területek esetén különösen 

fontos ez a pozitív megítélés, hiszen ezek a 4. és 5. helyen álltak a legnagyobb jelenlegi 

tudásrések összehasonlításában, tehát nagy szükség is van a javulásra. A másik irányt 

figyelve, a marketing terület negatív kiemelkedése ezen az ábrán is látszik, mint ahogyan 

a 8. ábra eredményei is ezt a területet hozták ki egyetlen olyan területnek, ahol a jövőbeli 

várakozások rosszabbak, mint a jelenbeli állapot80. 

 

Összesítve nagyon nehéz a magyar mobil távközlési tudásrések záródására, vagy 

nyílására vonatkozó egyértelmű következtetést levonni. Az 8. és 9. ábrán bemutatott 

eredmények szerint összességében több javulást várnak, mint stagnálást, vagy romlást. De 

ha külön-külön vizsgáljuk a vállalatok válaszainak tendenciáit81, jelentősen eltérő 

mintázatok rajzolódnak ki. A három válaszadó közül az egyik minden téren egyértelmű 

javulást vár, egy másik minden téren stagnálást, vagy romlást, míg a harmadik igen 

vegyes képet mutat. Ezt felismerve az egyes területeken megjelenő összecsengő 

véleményeken túl az összesített iparági várakozásokra egyértelműen jellemző 

következtetés nem vonható le, ezen az aggregáltsági szinten már a vállalatok egyéni82 

jellemzői túl nagy „zajként” hatnak a vizsgálatokban. 

 

6.2.5. Külső tudásforrások 
 

A tudásmenedzsment hatáskörébe nemcsak a belső tudás kezelése tartozik bele, ezért 

külön kérdéskör foglalkozott a külső források kezelésével. Az 10. ábra tartalmazza e 

források felhasználásának fő okaira vonatkozó válaszok összefoglalását. Az első 

észrevétel rögtön az lehet, hogy a külső tudásforrások használata több szempontból is 

                                                 
80 Ez ugyan nem tűnik annyira meglepőnek, de nem is szükségszerű, hogy ez és csak ez az egy terület essen 
mindkét ábrán ugyanúgy a negatív zónába, ugyanis az egyik ábra a számszerű értékelések átlagát mutatja, a 
másik pedig az egyedi időbeli várakozásokat (ez utóbbi tulajdonképpen egy származtatott paritás, nem 
pedig kinyilvánított válaszérték).  
81 Mely részletes adatok a már említett titoktartási nyilatkozatok mellett nem hozhatóak jelen dolgozatban 
még nyilvánosságra. 
82 Az általános szektoriális tulajdonságok változatosságán egyénileg túlmutatóan különböző, pl.: tulajdonosi 
attitűdből, versenyhelyzetből, vállalati kultúrából adódó. 
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fontos, elsősorban a gyors piaci igényekre történő reagálása miatt, de azért is, mert az így 

megszerzett tudás túl széles, mély, vagy drága lenne a belső fejlesztéshez. Ezek a 

faktorok mind jól beleillenek a gyors technológiaváltási ciklusokkal terhelt mobil 

távközlés képébe, hiszen az új technológiák belső elsajátítása nemcsak sok időt venne 

igénybe, de a megtérülés is kétséges az újabb és újabb fejlesztések megjelenésekor 

fellépő, előbb-utóbb elkerülhetetlen elavulással. Az OECD 2002-es általános iparági 

felmérésében (Edler, 2002) ugyan szintén a gyors reagálás került az élre, viszont 

ugyanolyan fontossággal második helyre a megfelelő belső személyi erőforrás hiánya 

került. (Ez alátámasztani látszik Németország lépéseit a külföldi képzett munkaerő 

becsábítására – pl. a sokszor emlegetett indiai informatikusok fogadásának esete.) 

Nincs megfelelő belső személyi erőforrás

Belső fejlesztés túl drága lenne

A szükséges tudás túlságosan átfogó a belső fejlesztéshez

A szükséges tudás túlságosan speciális a belső fejlesztéshez

Gyors alkalmazkodás az ügyfelek és beszállítók igényeihez

Érdektelen KritikusFontosKevésbé fontos
 

10. ábra: Külső tudásforrások használatának okai 

 

Érdemes megvizsgálni továbbá, hogy melyek a legfontosabb bevont külső tudásforrások 

(11. ábra). A legfontosabbnak ítélt forrás a vállalati szövetségek, ami elsősorban a magyar 

mobilszolgáltatók külföldi anyavállalatainak (illetve az azok által kötött, globálisan 

érvényes együttműködési megállapodásoknak) köszönhetőek. A klasszikusnak nevezhető 

szakirodalom fontossága mellett magas pontszámot kapott továbbá az Internet. Ez 

utóbbinak legszélesebb körű a felhasználása, a piaci információtól egészen a technológiai 

szabványokig terjed. A vizsgált három magyar mobilcég viszonylatában a válaszok 

szórása a külső tudásforrások használatában és megítélésében szinte marginális volt. A 

felmérésnek ez a két része mutatja a legnagyobb összhangot, és így a következtetések a 

korábbiaknál bizonyosabban emelhetők magyar mobil iparági szintre83. 

 

A már említett németországi OECD-felméréshez képest a legmarkánsabb eltérés, hogy ott 

és akkor a vezetési tanácsadók és a vállalati kapcsolatok alacsony fontossági kategóriába 

kerültek, míg a legfontosabbak a szakirodalom, konferenciák és az Internet voltak (utóbbi 

három viszonylag magas pontszámot kapott a 2004-es magyar mobil felmérésben is). 

                                                 
83 Hiszen ennek a szektornak minden szereplője részese volt a felmérésnek 



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   68 

 

A felsőoktatási intézmények a német felmérésben közepes fontosságot kaptak, ami 

magasabb ugyan a jelen magyar eredményeknél, de ez valószínűsíthetően szintén a 

rendkívül gyors távközlési változásoknak tudható be84. Fontos lépés azonban, hogy 

léteznek az egyetemek és a vállalatok közötti együttműködések, ezek fontossága azonban 

még jelentősen elmarad a legfontosabb külső tudásforrásoktól. Megjegyzésre méltó 

továbbá, hogy mindkét felmérésben a legalacsonyabb fontossági pontszámot a privát 

kutatási intézetek kapták. (Ez lehet valamiféle európai jelenség is, hiszen az Egyesült 

Államokban a magánkézben lévő kutatási intézetek sokkal nagyobb jelentőséggel bírnak.) 

Privát kutatási intézetek

Egyetemek, szakirányú felsőoktatás

Kutatási közintézmények/intézetek

Külső adatbázisok

Szakirányú események/ konferenciák

Vezetési tanácsadók

Szakirodalom

Internet

Vállalati szövetségek, együttműködések

Érdektelen KritikusFontosKevésbé fontos

 

11. ábra: A különböző külső tudásforrás típusok fontossága 

 

6.3. A tudásmenedzsment felmérés eredményeinek összefoglalása 
 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a magyar mobil távközlési szolgáltatók 

jelentős lépéseket tettek már meg a tudásmenedzsment területén. Rendelkezésre állnak 

több területen a szükséges informatikai eszközök, és az emberi erőforrások oldala sincs 

elhanyagolva. A korábbi magyar általános felmérésekhez képest jelentősen kedvezőbb, 

fejlettebb képet mutatnak a mai mobil szektor eredményei. Az iparág problémáit ismerve 

fontos szempont, hogy a tudásmenedzsment kezdeményezéseket egyértelműen a 

versenyelőny biztosításához szükséges, egyik eszköznek tekintik a vállalatok. 

Ugyanakkor, ezek a különálló projektek még nem értek össze vállalati szintű egységes 

programmá. Kevés a kifejezetten tudásmenedzsment projektekhez egyértelműen dedikált 

                                                 
84 Ahogyan az egyik iparági szereplő a felmérések során (anonim) véleményét a következőképpen 
fogalmazta meg: „a mobilszolgáltatók is évekkel vannak lemaradva a készülékgyártóktól, az egyetemek 
pedig – néhány kivételes labor esetében - közös kutatások eredményeként vagy a készülékgyártók szintjén 
vannak, vagy döntő többségükben inkább csak sodródnak a fejleményekkel.”  
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forrás, ami nem feltétlenül negatívum, csak azt mutatja, hogy ezt a szakterületet nem 

önálló vállalati entitásként kezelik, hanem az üzleti folyamatok (a cég területén elszórtan 

működő) támogatójaként tekintenek rá. Ezt a tendenciát támasztja alá az is, hogy 

különálló tudásmenedzsment szervezet, forrás és vezető nincs a megkérdezett cégnél. Az 

egyik legfontosabb kérdés a jövőre nézve, hogy a tudásmenedzsment kezdeményezések 

összehangolása az információtechnológia, vagy az emberi erőforrás dominanciájával 

kerül-e megvalósításra, mert ez alapvetően meghatározza a fejlesztési irányokat és a 

bevezetési stratégiákat. A már ismertetett fő tudásmenedzsment folyamatok közül a 

felmérés eredményei az internalizáció és a kommunikáció fókuszát mutatják, míg 

erősítésre szorulna az externalizáció, a külső tudásnyerés és -nyújtás, továbbá a 

szocializáció. 

 

A tudásmenedzsment felmérések a korábbi általános (különböző iparágakat átfogó) 

szemlélet irányából egyértelműen a szektorspecifikus kutatás felé haladnak. Ennek 

legfontosabb okai könnyen beláthatóak már akkor, ha csak arra gondolunk, hogy 

mennyire más egy innovatív szektor igénye ezzel a területtel kapcsolatban, mint egy 

folyamatos fejlesztést ritkán és kisebb mértékben igénylő ágazaté. Jelentős különbségek 

adódhatnak az adott gazdasági szektor vállalatainak összetétele (számosság, méret, 

tulajdoni viszonyok) mentén is. Ezen eredmények összemosása éppen a legfontosabb 

eltéréseket, illetve specifikumokat tüntethetik el. Ezért remélhető, hogy Magyarországon 

is több iparág-specifikus felmérés születik majd. Illetve remélhető, hogy e vizsgálatok 

periodikus ismétlései olyan belső folyamatokra mutathatnak rá, amelyek segíthetnek a 

problémák időben történő felismerésében, és kiindulási alapot biztosíthatnak korrekciós 

javaslatokhoz.  

 

Nemcsak az ipari és kereskedelmi szektorok vizsgálata hozhat érdekes tanulságokat, 

hanem a közszféra tudásmenedzsment gyakorlatainak elemzése is, ahogyan ezt az OECD 

is tette 2002-ben (OECD, 2003). Ebben a felmérésben hazánk az összesített eredmények 

alapján a középmezőny aljában végzett, ami nem jó, de nem is elkeserítő eredmény, 

viszont érdemes lenne megvizsgálni, hogy az azóta eltelt – változásokkal teli, beleértve az 

új Nemzeti Információs Társadalom Stratégiát is – időszak milyen változásokat hozott e 

téren. 
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Végezetül rendkívül fontos a tudásmenedzsment hatáskörének változását figyelemmel 

kísérni. Jellemző példa a már a bevezetőben említett CRM fogalomköre, ami valójában 

egy jelentősen specializált információ- és tudásmenedzsment rendszer és módszer, 

viszont mára, sajátosságaira tekintettel, kezelése önállóvá vált (a szolgáltató ágazatokban 

akár nagyobb prioritással is, mint az általános tudásmenedzsment). Kérdés, hogy a 

jövőben a tudásmenedzsment mint a haladó, specializált új eljárások inkubátora kap 

szerepet (amelyek megerősödve már önálló üzletággá fejlődnek), vagy megtartja az 

átfogó és összefogó szerepét. 

 

Váratlan irányból érkezhet segítség a vállalati tudásmenedzsment néhány problémájának 

megoldására. Az utóbbi évek fontos internetes fejleményei közé sorolható a Web2.0 

forradalomnak is nevezett online közösségi tartalomgyártási kezdeményezések sokasága. 

A 7. fejezetben azt mutatom be, hogy az online közösségi tudásszervezési tapasztalatok 

miként segíthetnek a technológiaváltozásokhoz kötődő tudáselavulás megoldásának 

támogatására és a vállalati tudásmenedzsment fejlesztésére. 
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7. Mit tanulhat a vállalati tudásmenedzsment az online közösségektől? 
 

Az előző fejezetekben a tudásmenedzsment klasszikus kapacitásait tárgyaltam elméleti és 

gyakorlati oldalról is. A területen folyamatosan újítások jelennek meg, akár a sokféle 

különböző tartalom egységes kezelésének formájában85, vagy a tudásszervezés területén, 

például a komplex adaptív rendszerek (Manville, 1999) tervezésében. A 

tudásmenedzsment bemutatásánál használt folyamatábrából86 is kitűnik az, ami mellett 

Bounfour és Edvinsson (2005) is érvelnek: a tudás és innováció nem elsősorban 

valamiféle steril és elkülönített környezetben születik, hanem közösségi környezetekben. 

Érvelésük szerint ez is az egyik oka annak, hogy a tudásgazdaságban a szervezeti formák 

is megváltoznak és a korábban domináns, nagy, hierarchikus szervezetek átalakulnak 

sokkal horizontálisabb és hálózatosabb szervezetekké. Ugyanezt az érvet támasztja alá 

Shankar (2005) kutatása, amely szerint a technológiai cégeknél a készségelavulás 

lehetőségére a vállalatok a szervezet tradicionálisan erősen vertikális szerkezetének 

horizontális átalakításával reagálnak. A közösségi tudásszervezés különleges példáit 

pedig az online közösségek vizsgálatával találhatjuk meg. 

 

Kumer et al. (1999) két fő különböző online közösségi formát különböztet meg: az 

explicit módon definiált és az implicit módon definiált közösségeket. Az első a külső 

szemlélő számára is könnyen azonosítható közösség, mint amilyenek például a levelezési 

listák is. Az implicit közösségek viszont nem jelennek meg ezekben a formákban, hanem 

olyan csatornákon keresztül léteznek, amelyek kívülről szemlélve nem azonosíthatóak 

mindig egyértelműen (pl.: csak pont-pont e-mail kapcsolat, vagy egyszerűen csak linkek 

az egyik weblapról a másikra). Kumar (1999) szerint továbbá az implicit közösségek 

számosságukban jelentősebbek, mint az explicit közösségek, és gyakran olyan témák köré 

szerveződnek, amelyek frissek, még csak éppen megjelenőben vannak az Interneten, 

továbbá igen könnyen tűnnek is el87. 

 

Ennek a rugalmasságnak az átmentése a vállalati környezetbe további értékeket hordoz. 

Az alapvető és sokak számára fontos témák köré csoportosuló explicit közösségek mellett 

                                                 
85 “Content Integration”, illetve az online oktatási és tudásmenedzsment rendszerek folyamtokba 
integrálásának eredményeként az ún. „blended learning”. 
86 3. ábra 
87 Pl.: Ha az adott téma kikerül az érdeklődésből, vagy elavul 
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támogatni és lehetőség szerint aktivizálni kell az egyébként is „lappangó” implicit 

csoportokat. Ebben vagy technikai analízis segíthet88, vagy pedig a szocializáció olyan 

elősegítése, ahol igyekszünk a technikai architektúrától függetlenül is megjelenési 

lehetőséget biztosítani ezeknek a közösségeknek. 

 

A Web2 gyűjtőnéven is nevezett jelenségeket Tim O’Reilly idézete alapján gyakran 

azonosítják a „kollektív intelligencia munkára fogásával”89. Az elektronikus hálózatok 

professzionális tudásmegosztó funkciója azonban nem az elmúlt évek kizárólagos 

gyümölcse, hiszen maga a World Wide Web is főként a kutatók együttműködésének és 

tudásmegosztásának elősegítésére jött létre (Berners-Lee et al., 1994)90. A széles 

nagyközönség számára könnyen használható és kellően robosztus eszközök azonban csak 

az ezredfordulón jelentek meg, és a lehetőséget a felhasználók sokasága ki is használta 

sokszereplős tudásmegosztási hálózatokat és tárházakat létrehozva. Vajon eredményeik és 

eszközeik mennyire használhatók a vállalati tudásmenedzsment erősítésére és az előző 

fejezetekben leírt tudásproblémák kezelésére? 

 

Az online közösségek tapasztalatai két fő szempontból lehetnek érdekesek a 

vállalatoknak. Egyrészt a dolgozói részvétellel kapcsolatos problémákra vonatkozó 

tanulságok, másrészt az online közösségek tudásszervezési sajátosságai miatt. A 

következőkben négy online közösségi technikát fogok megvizsgálni91: blog, wiki, 

címkézés és a feed technológiák. Az eszközök bemutatásán és alkalmazási lehetőségeik 

részletezésén túl az 5. fejezetben már leírtak felhasználásával mutatom meg az egyes 

lehetőségek erősségét és gyengeségét a tudásmenedzsment folyamatokban92 és az új 

technológiákhoz kapcsolódó kognitív nehézségek93 leküzdésében. A fejezet végén pedig 

azokra a sajátosságokra térek ki, amelyek általában korlátozhatják a tapasztalatok 

azonnali átültetését a vállalati gyakorlatba. 

 

                                                 
88 Ami azonban könnyen a személyes információk sérelméhez vezethet, hiszen az egyik legalapvetőbb út az 
e-mailek vizsgálata lehet ilyen célokra. 
89 “Harnessing Collective Intelligence” 
90 És akkor még nem is kell olyan klasszikusig visszanyúlnunk, mint Bush (1945) egyre több helyen idézett 
„memex” koncepciója. 
91 Ezekben a bevezető sorokban egyelőre csak az angol nevekkel és pontos definíció nélkül sorolva fel 
ezeket, a fejezet következő bekezdéseiben ezek tisztázásra kerülnek. Fontos továbbá, hogy ezek az 
eszközök nem kizárólag az online közösségek eszközei, de én ebből a szempontból fogom elemezni a 
tapasztalatokat. 
92 Lásd: 3. ábra 
93 Lásd: 3. táblázat 
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7.1. Blog: a személyes perspektíva 
 

A blog név az angol „web log”, azaz webes napló kifejezésből rövidült blogra. (A magyar 

nyelvű használatba is ugyanezen a néven került át.) A blog tulajdonképpen ugyanolyan 

weblap, mint bármelyik másik, nagy előnye a háttérben futó rendszerben rejlik, ami 

rendkívüli módon leegyszerűsíti a felhasználónak a weblap készítését (Hill, 2006). A 

blogok igazi sikere 1999-ben indult be, amikor az első nyilvános célszolgáltató94 

segítségével, kevés technikai ismerettel is könnyű és gyors publikációs lehetőséghez 

jutottak a felhasználók (Kuhns és Crew, 2006). A blog így tulajdonképpen egy internetes 

publikációs lehetőség, amely időrendbe sorolt bejegyzések sorozata. Az egyszerűségét az 

adja, hogy a blogszolgáltatóknak köszönhetően a felhasználónak nem kell a webes 

programozási ismereteket elsajátítani és használni, mégis egyszerűen látványos 

szerkezetű oldalakat készíthetnek. A blogot írhatja egy ember, vagy szerkeszthetik 

többen, de általában egy konzisztens nézőpont, vagy téma köré csoportosulnak a 

bejegyzések, illetve az író(k) személye és attitűdje, vagy a feldolgozott tematika egységbe 

foglalja azt. Mivel magánemberek is gyakorlatilag ingyen és könnyen indíthatnak blogot, 

a feldolgozott témákat tekintve szinte az emberek érdeklődése szabhatna csak – szinte 

nem létező – határt a magánéleti naplóktól az alternatív hírforrásokon keresztül az erősen 

technológiai leírásokig. A blogoknak fontos aspektusa továbbá a párbeszéd, amikor az 

olvasók is hozzászólhatnak a bejegyzésekhez, így tulajdonképpen a szerzővel együtt 

alakítva az oldal tartalmát. 

 

Milyen előnye származhatna egy blog használatából egy vállalatnak? Hiszen a blog 

személyes nézőpontú, párbeszédre alapuló, alapesetben lineáris folyamú95 szerkezete csak 

korlátozottan alkalmas a későbbi könnyed visszakeresés egyszerű biztosítására, sokkal 

alkalmasabb a folyamatos követésre. A vállalatokat zavarhatja továbbá a blogokkal 

kapcsolatban néha megkérdőjelezhető tartalmi és forráshitelesség96, vagy pedig a már 

említett fontos, nyitott párbeszédek nehéz kontrollálhatósága. Mégis több jel arra utal, 

hogy a vállalatok igenis gondolkodnak a blogok felhasználásán. Népszerű üzleti hetilap is 

                                                 
94 Blogger.com (nagyjából ezzel egy időben indult három további, ma is jelentős szolgáltató: Movable 
Type, Type Pad, és a LiveJournal. 
95 Időben egymás utáni bejegyzések lineáris sorozata 
96 Pont a személyes hangvétel és nézőpont miatt 
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jelent már meg olyan borítóval, mint „A blogok megváltoztatják az üzleted”97 

(BusinessWeek, 2005a).  

 

Tudásmenedzsment szempontból két fő lehetséges vállalati felhasználási irányvonal 

bontakozik ki: az egyik inkább belső, a másik inkább külső fókuszú. Az első eset a 

dolgozók tudásának összegyűjtése, általában szűk témákra erősen fókuszálva, ami a 

visszakeresést azért teheti egyszerűbbé, mert adott információt keresve nem kell sokféle 

tartalom vastag rétegét áttörni. Az ilyen dolgozói blogokra már sokféle témában akad 

példa, a technológiáktól a pénzügyi menedzsmenten át az újságírásig (Ives és Watlington, 

2005; Nagel, 2004). Amennyiben ezek a blogok kizárólag belső használatra vannak 

fenntartva, még akár a szabadabb belső kommunikációt is segíthetik a különböző vállalati 

egységek között. Ha a blogok kívülről is elérhetők, akkor ugyan fennáll a veszélye értékes 

tudás kiadásának98, de megadatik a párbeszéd lehetősége külső szakemberekkel, amely 

diskurzusokból a dolgozók, és végső soron így a vállalat számára is értékes új tudás 

születhet. 

 

A tudásmenedzsment felhasználási lehetőségének második iránya már a külső 

folyamatokra koncentrál, elsősorban is az ügyfelektől megszerezhető tudásra. Mint 

ahogyan az előző fejezetekben ezt már bemutattam, az ügyfélkezelés és a 

tudásmenedzsment átfedő területek, és pont ez mutatkozik meg abban, amikor az 

ügyfelekkel folyatott online párbeszédre szolgáló blogokból a vállalat számára értékes 

információk szűrhetők le. Az így támogatott ügyfélkommunikációból származó ismeretek 

azután a termékfejlesztéstől a végső támogatásig hasznosíthatók, az információtól 

függően. Fontos megjegyezni azonban, hogy a külső blogok CRM és PR szerepe jóval 

erősebb, mint más, például tudásmenedzsment feladat (BusinessWeek, 2005a).  

 

A blogok terjedésének hajtóereje az egyéni felhasználásból fakad. Így a legelső üzleti célú 

felhasználások sem a nagyvállalati körből kerültek ki. Miért jobb egy kis cégnek, vagy 

egy vállalkozónak, ha honlap helyett blogja (is) van? Először is, a blog stílusából adódóan 

legtöbbször olyan személyes hangvétel használatát ösztönzi, ami a vélemények és írások 

elemzésénél (akár saját, akár konkurencia híreinek és publikációinak kritikájánál) nem 

                                                 
97 “Blogs will change your business” 
98 Hiszen  a konkurencia is olvashatja 
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mindig elfogadott egy hivatalos vállalati honlap esetében99. Másodrészt, a blog egy 

párbeszédes ablakot nyit a külvilág felé, beleértve a potenciális vevőket, beszállítókat, 

versenytársakat is. Harmadrészt, a blogokra irányuló figyelem miatt az érdeklődés 

felkeltésére is alkalmas lehet egy olyan professzionális100 blog, amely a vállalkozáshoz is 

kötődik101. Az ilyen blogok üzleti modellje nem is az öncélú reklámon van, hanem a 

szakmai elismertség és hitelesség építésén. (Erre természetesen lehet a későbbiekben már 

üzleti hasznot építeni, de a blog önmagában nem primer termelője az eredménynek.) 

Speciális blog-projekt lehet továbbá az is, ahol egy félkész könyvverzió online 

publikálásával a kiadók figyelme és a közönség elsődleges reakciója is begyűjthető. 

 

A nagyvállalatok sem maradnak ki a blogok felhasználásából. Olyan óriáscégek is sok 

vállalati felületű blogot tartanak fenn, mint például a Microsoft [blogs.msdn.com], Sun 

[blogs.sun.com], IBM [www.ibm.com/developerworks/blogs], vagy más iparágat nézve a 

General Motors [gmblogs.com]. Ezek a vállalatok szigorúan szabályozzák a blogon 

történő publikálást, de alapjaiban ugyanazok a célok vezérlik őket is, mint a kisebb 

cégeket (termékfejlesztési információk, ügyfélkapcsolat, szakmai eszmecsere). A blogok 

adaptálásával kapcsolatos ellenállást okozhatnak azonban azok a magánjellegű blogok, 

amelyek céges témákról, anonim módon születnek és a vállalatot nem a legjobb színben 

tüntetik fel102. Dolgozóként a bloggolás természetesen alapesetben nem illegális, de 

tudomásul kell venni, hogy ezek olyan nyilatkozatoknak számítanak, amelyek akár az 

egyén állásába is kerülhetnek. Egy blogba leírt mondat tulajdonképpen ugyanolyan 

súllyal bír ilyen szempontból, mint egy rádiónyilatkozat. Ezért sok vállalat rendelkezik 

útmutatásokkal, hogy munkatársaik miről beszélhetnek nyilvánosan a vállalati ügyekkel 

kapcsolatban. Ezek egy része arculat, más része pedig üzleti titok kérdése (Hill, 2006). 

 

A tudásmenedzsment folyamatokban a blog leghatékonyabban az externalizáció és 

internalizáció területén tud segíteni: az externalizációban mint a saját gondolatok 

formailag általában kötetlen megosztási módja, az internalizációban a személyesebb és 

kötetlenebb hangvétel könnyebb befogadhatóságával. A kognitív kihívások közül 

legjobban a véletlenszerű események kezelését szolgálhatja, amennyiben a hasonló 

                                                 
99 Látható, hogy ez a tulajdonság nem az eszköz (weblap kontra blog) különbségéből adódik, hanem a 
használati stílus hagyományaiból, ami feltételezhetően  a blogok naplószerű forrásából ered. 
100 Professzionális abban az értelemben, hogy elsősorban valamilyen adott szakmai témával foglalkozó 
101 Egyszerűbben néha olyan megfogalmazással  is találkozhatunk, hogy „divat lett blogokat kiadni” 
102 Az egyik sokat emlegetett példa a Microsoftról író „Mini-Microsoft”  (BusinessWeek, 2005b) 
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tapasztalatok megosztása kiutat mutathat és így segíthet az első korlátozó érzelmi reakció 

leküzdésében. Ráadásul a blog forma általában kedvez a gyors közlési igényeknek, ami a 

hirtelen felmerülő véletlen események kezeléséhez igen fontos. 

 
TM folyamatok  Kognitív kihívások 

Externalizáció 4 
Feladatok 

esetlegessége 2 

Internalizáció 4 
Távolságnövelés / 

elkülönítés 2 

Kommunikáció 2 
Véletlenszerű 
események 4 

Szocializáció 2 
Rendszer-

összefüggések 2 

Külső tudás kezelése 2 

  
 Jelmagyarázat: 

0 : nehezen alkalmazható 
2 : szükség esetén alkalmazható 
4 : kiválóan alkalmazható 

 
7. táblázat: A blog alkalmazási lehetősége a TM folyamatokban és a technológiai kognitív 

kihívások leküzdésében 

 

7.2. Wiki: sokak hangja egyben 
 

A wiki egy olyan Web alapú környezet, ami lehetővé teszi az oldal látogatóinak a 

tartalom változtatását, így egy könnyen használható kollaboratív környezetet létrehozva 

(Ebersbach, Glaser és Heigl, 2005). A wiki architektúra olyan meghatározott 

dokumentumok csoportja, amelyeket az engedélyezett felhasználók köre változtathat, 

átírhat. (Ezek alapján a wiki-t szinte egy kifordított blognak is tekinthetjük103.) A rendszer 

biztosítja a korábbi változatok visszakereshetőségét és a változtatások összevetésének 

lehetőségét. Elnevezésére magyarul szintén a „wiki” kifejezés honosodott meg. Ez a 

szerkezet arra lehet igazán hasznos, ha többeknek, vagy többször szükséges, szigorúan 

meghatározott tudáselemmel kapcsolatos anyagok könnyű hozzáférhetőségét szeretnénk 

úgy biztosítani, hogy a tartalomváltoztatás lehetősége is megmaradjon. A hangsúly a 

                                                 
103 Hiszen itt nem a szűk szerzői kör által írt, sok, egymás utáni bejegyzés sorozata van, hanem a sok szerző 
által szerkesztett egyes cikkek esetenként kapcsolódó struktúrája. 
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többek által való módosíthatóságon van, ahol a felhasználók egymás hozzáadott részeit is 

megváltoztathatják. Alapvetően két fő típusú wiki különböztethető meg a hozzáférés 

alapján: az első mindenki által hozzáférhető és szerkeszthető, a másik típus egy zárt 

csoport együttes munkáját segíti (Ebersbach, Glaser és Heigl, 2005). Felhasználása az 

igényektől függően igen széles körű lehet, hiszen általánosan nézve egy 

dokumentumszerkesztő alkalmazásról van szó. Már vállalati környezetben is egyre több 

helyen104  jelenik meg, mint a közös dokumentumszerkesztés eszköze. 

 

A wiki környezet alkalmazása a blogokhoz képest már több felkészülést igényel a 

felhasználóktól. Ugyanis a wiki szövegformázási szabályok speciális karakterekkel105 

alakulnak ki, amelyek eltérnek a korábbi webes standardoktól106. De természetesen 

alapesetben akár mindenféle formázás nélkül is történhet − az egyszerűség kedvéért − a 

szöveg elkészítése. Ez azért is előnyös, mert a wiki nem alkalmas arra, hogy a végső 

dokumentumok szülessenek meg benne, sokkal inkább olyan közbülső megosztott 

memória, amely akár egy nagy közös jegyzetfüzetnek is felfogható (Stafford és Webb, 

2006). 

 

Az ilyen, közösen szerkesztett dokumentumok nemcsak önálló blokkok lehetnek, hanem 

más elemek kiegészítéseként is felhasználhatóak (pl.: egy fix – nem változtatható – irat 

véleményezésére csatolt wiki dokumentum). Ennek vállalati környezetben akkor van 

célszerű használata, ha például egy dokumentum módosítása nem engedélyezhető, de 

könnyen áttekinthető107 visszajelzéseket szeretnénk gyűjteni egy helyen. Hasznos 

alkalmazás lehet továbbá az értekezletek emlékeztetőinek megírása és megosztása, hiszen 

itt az adott döntési pontokban elért eredmények dokumentálásakor sokszor lehet a cél a 

közös álláspont konszenzusos, „papírra” vetése. Ez utóbbi esetben, ha valaki a résztvevők 

közül úgy érzi, hogy valamilyen fontos momentum nem került, vagy nem helyesen került 

megörökítésre, a jegyzőkönyvet módosíthatja, amit a többi résztvevő lát, és szintén 

módosíthat. Stafford és Webb (2006) szerint továbbá a wiki környezet ott alkalmazható 

                                                 
104 Példák Ebersbachnál (2005): SAP, Brittish Telecom, Motorola 
105 Sőt különböző wiki platformok (pl.: Mediawiki, Twiki, PhPwiki) is eltérhetnek a formázási utasító 
karakterek definíciójában. 
106 Például eltérnek a HTML formázási kulcsszavaktól 
107 Visszajelzések elektronikus „fórum”-okon is gyűjthetők, de ekkor sok válasz esetén az áttekinthetőség 
nagyon lecsökken, illetve e-mailben is kérhetnénk, ekkor viszont az aggregálás a probléma, és az egyes 
visszajelzők nem látják egymás véleményét (a levelezési lista és körlevél ugyanazt a problémát hordozza 
magában, mint a fórum). 
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legalkalmasabban közös projektmunkára, ahol kis létszámú csoportnak kell egy hozzájuk 

tartozó anyagon intenzíven dolgoznia. Ugyan az eredmény sokszor nem a 

legletisztázottabb, de gyors és robosztus megoldással szolgál a közös munka 

támogatására. 

 

Hogyan érhető el stabilnak tekinthető konszenzus, ha mindenki folyamatosan 

újraszerkesztheti a mások által közölt verziót? Erre két elmélet van (Wales, 2005). Az 

egyik szerint108, hosszú-távon, kellően sok szerkesztő esetén, akik mind legjobb tudásuk 

szerint működnek közre és a közösség szempontjából hasonló erejük van, olyan 

végeredmények jöhetnek létre, amelyek az egész közösség számára általánosan a 

legelfogadhatóbbak. A második elmélet szerint a végső forma kialakítása leginkább 

néhány nagyon lelkes szerkesztő által dominált formában alakul ki, akik az interakciók 

közben a közösségi hierarchiában is magasabb szintre kerülnek, mint a kezdő, vagy 

átlagos felhasználó. Mindkét elméletnek vannak bírálói, de a második a gyakorlatban 

bizonyítottan működök a Wikipedia109 ingyenes online enciklopédia tapasztalatai szerint. 

Ide milliónyi felhasználó szerkesztett már, de a módosítások zöme néhány ezer 

felhasználótól származik, akik adminisztrátori rangba kerülve több jogosultsággal is 

rendelkeznek, mint az átlagos felhasználók. Ez tanulság lehet a vállalatoknak olyan 

szempontból, hogy amikor az externalizálási folyamatok segítésére hoznak létre ilyen 

környezetet, nem feltétlenül mindenki közreműködését kell erőltetni, hanem meg kell 

teremteni a lehetőséget, hogy az alkalmazottak kisebb, ám lelkes része magától 

kiválasztódjon. Ez ellentéte annak a régebbi szemléletnek, ahol például egyes 

vállalatoknál akár a dolgozók értékelési és jutalmazási rendszerét is, mindenki esetében, a 

tudásmenedzsment rendszerben való közreműködéstől is függővé tették (Davenport és 

Prusak, 2000). Speciális munkakörnyezetéből adódóan olyan alapvető közösségi kérdések 

is másképp merülhetnek fel, mint például az objektivitás, részrehajlás, központosított és 

decentralizált irányítás, hierarchia és közösségi döntési mechanizmusok. Ezek 

mindegyike megjelenik a legnagyobb nyitott wiki projektben, a Wikipediában. Erre a 

kérdéskörre még visszatérek a vállalati és online közösségek különbségeinek elemzésekor 

a 6.7. fejezetben. 

 

                                                 
108 Amelyet szoktak ál-darwini („pseudo-Darwinian”) elméletnek is nevezni 
109 www.wikipedia.org 
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A wiki környezetek a tudásmenedzsment folyamatok közül három területen adhatnak igen 

hatékony segítséget: externalizáció, internalizáció és kommunikáció. Mindhárom esetben 

a wiki oldalak tematikus rendezettsége adja azt az erősséget, ami sokszor sokkal 

kötöttebb, szakmaibb110 cikkeket eredményez, mint egyes blogbejegyzések egyenként. 

Ugyanakkor a közös szerkesztettség és a blognál személytelenebb oldalak kifejezetten 

nehezen alkalmazhatóak szocializációs problémák megoldására111. A kognitív kihívások 

közül leginkább a feladatok esetlegességének megoldásában segíthet, amennyiben egy 

feladat megoldása egy szakmai, közösen szerkesztett tudástárban valószínűleg 

könnyebben megtalálható, mint szétdarabolt sok forrásból (akár e-mailekre, akár több 

blogbejegyzésre gondolunk). A wiki környezetek alapelveikből következően nem 

kedveznek a gyorsan változó és hamar elavuló információk kezelésének112, így a 

véletlenszerű események megoldásának támogatására kifejezetten nehezen 

alkalmazhatóak. 

 
TM folyamatok  Kognitív kihívások 

Externalizáció 4 
Feladatok 

esetlegessége 4 

Internalizáció 4 
Távolságnövelés / 

elkülönítés 2 

Kommunikáció 4 
Véletlenszerű 
események 0 

Szocializáció 0 
Rendszer-

összefüggések 4 

Külső tudás kezelése 2 

  
 Jelmagyarázat: 

0 : nehezen alkalmazható 
2 : szükség esetén alkalmazható 
4 : kiválóan alkalmazható 

 
8. táblázat: A wiki alkalmazási lehetősége a TM folyamatokban és a technológiai kognitív 

kihívások leküzdésében 

                                                 
110 A közös szerkesztés nem kedvez az egyéni vélemények és érzelmek kommunikációjának, a konszenzus 
forrása sokkal inkább a racionális érvek, adatok és szabályzatok rendje lehet. 
111 Nem véletlen az sem, hogy a wiki oldalakon általában a „hivatalos” cikk oldal mellett található külön 
társalgó oldal, ami elkülönül a cikktől, amivel a szocializációs részt lehet esetleg erősíteni, ez a kettősség 
azonban nem kedvez a tematikus és személyes tudás-, és véleményközlés előmozdításának. 
112 A bemutatott példákból is látható, hogy sokkal inkább alkalmas a hosszabb időn át érvényes, 
konszenzussal, nem pillanatok alatt kialakuló tudások és információk megosztására. 



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   80 

7.3. Címkézés: a természetesebb tudásszervezés 
 

Mind a blog, mind pedig a wiki megoldások alapesetben elsősorban a tudásmegosztás 

hozzáadási részére koncentrálnak. A visszakeresés és előhívás azonban nagyban segíthető 

további eszközök bevetésével. Ilyen például az angol nevén „tag”-nek hívott címkézés. A 

címkézés leíró információk csatolását jelenti egy másik tudáselemhez (pl. 

dokumentumhoz). Ezek lehetnek kifejezések is, de általában leginkább címszavak 

gyűjteménye. Ezek a címkék113 segíthetik a dokumentum jobb leírását és kategorizálását. 

Nem meglepő hát, hogy több korai tudásmenedzsment rendszer is használta már ezeket. 

A cél a sokszor nagytömegű információ kezelésénél rugalmatlannak tartott, előre 

meghatározott kategóriarendszer mellé egy rugalmasabb osztályozási eljárást is adni 

(Manville, 1999). Manville (1999) cikke a vállalati tudásmenedzsment rendszerre 

Komplex Alkalmazkodó Rendszerként114 tekintett, ahol a rendszerbe bekerülő anyagok 

gazdái saját maguk látnák el a tudáselemeket címkékkel. Manville érvelése szerint ez a 

részben alulról építkező tudásszervezés segítheti a későbbi visszakeresést. A 

következőkben a címkézés felhasználásának először a leírásban, másodszor pedig a 

kategorizálásban betöltött szerepét mutatom be. 

 

Ezen a szinten azonban már továbblépések történtek. A mai, jelentős hatású címkézési 

eljárások egy internetes hivatkozásgyűjtő szolgáltatás, a Del.icio.us115 példáján keresztül 

illusztrálhatóak. Ebben a rendszerben a felhasználók internetes címeket küldhetnek be, 

ellátva azt az internetes elemet szerintük legjobban leíró címkékkel. Ha ugyanazt a címet 

egy másik felhasználó is beküldi, de más címkékkel116 látja el, akkor a két különböző 

címkehalmaz már együttesen fogja leírni ezt az internetes címet. Továbbá, ha egy másik 

cím kerül a rendszerbe, de olyan leíró címkével, ami egy másik cím esetében már 

szerepelt, akkor ez egy újabb kapcsolatot eredményez a két különböző cím között, hiszen 

van legalább egy közös címkéjük117. Ezek alapján ki lehet egészíteni a Manville (1999) 

által felállított tételt. A leíró információk nem feltétlenül csak a szerző szempontjából 

érdekesek. Egy felhasználó akár olyan címkével is elláthatja az eredeti tudáselemet, 

amelyre a szerző nem gondolt, de a többi felhasználó számára érdekes információ lehet. 

                                                 
113 Tulajdonképpen metaadatok 
114 A “Complex Adaptive System” egy a biológiából átvett címkézési típus üzleti átültetése 
115 http://del.icio.us  
116 Akár részben átfedő 
117 Azaz két felhasználó valamilyen – akár szubjektív – szempontból részben hasonlóan jellemezte 
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Tehát a szerzői címkékhez érdemes a vállalati tudásmenedzsment rendszerekben is 

engedélyezni a felhasználói kiegészítéseket. A leírt módon alakul ki továbbá az 

úgynevezett címkefelhő118, amely az adott információ környezetében elhelyezett címkék 

súlyozva összesített megjelenítési listája (Bumgardner, 2006). Ezeknek a címkefelhőknek 

a célja egyrészt az információk egységes magas szintű jellemzése, másrészt az egyes 

besorolt részterületek egyszerűbb és gyorsabb hozzáférhetőségének megteremtése. 

 

A kategorizálás és kulcsszavak hozzárendelése már régebb óta az általános 

tudásmenedzsment rendszerfunkciók közé tartozik, továbbá a keresési lehetőségek ki is 

használják ezeket. Speciális, szűk tartalmak esetén az előre definiált kategorizáció jól 

működhet, de amint átfedések nélkül nem sorolható be egy anyag, a szubjektív besorolás 

hiányosságokat, vagy redundanciát okozhat119. Ha elég nagy vállalatról és nagy forgalmú 

tudásmenedzsment rendszerről beszélünk, akkor a teljesen átfedésmentes kategorizálás 

szinte kivitelezhetetlen120. Itt léphetnek be újra a címkék, amelyek nemcsak az egyes 

elemek már említett, pontosabb és természetesebb leírásában segíthetnek. Az egyes 

tudáselemekhez csatolt címkék átfedéseivel gyakorlatilag egy dinamikusan változó, a 

felhasználók által létrehozott kategóriarendszer épül ki. Ez az alulról építkező 

kategóriarendszer ugyan szintén megbukna a kizárólagosság és teljesség121 szigorú 

rostáján, de a felhasználók gyakorlati igényeihez jobban alkalmazkodik. Ez a kettősség 

vetíti előre, hogy a címkék által meghatározott kategóriarendszerekkel nem felváltani 

célszerű a magas szintű előre definiált kategóriákat, hanem kiegészíteni. 

 

A kulcsszavak esetében valamelyest más a helyzet, hiszen például a dokumentumok 

„tulajdonosa” által szabadon hozzárendelhető kulcsszavak lehetősége már régóta 

gyakorlati módszer. Ebből a szempontból az általános vállalati tudásmenedzsment 

rendszerek fejlődését az olvasók és felhasználók által kiegészíthető kulcsszó rendszer 

mint leíró állomány segíthetné. Ugyanezekben a helyzetekben a korábban említett olyan 

online közösségi helyzetek kevésbé gyakoriak, amikor sok felhasználó is ugyanazt a 

                                                 
118 „tag cloud” 
119 Hiány alatt értem, hogy olyan kategóriába nem kerül be pl. egy dokumentum, ahová kerülhetne, míg 
redundancia alatt, hogy több kategóriába is bekerül (ez utóbbi a keresés szempontjából evidensen a kisebb 
probléma). 
120 Hacsak a kategóriák meg nem maradnak egy olyan legfelsőbb szinten, ami viszont nem hordoz akkora 
értéket, mint a mélyebb kategóriák. 
121 Az angol szakzsargon szerint „MECE = Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” 
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tudáselemet helyezi be a tudástárba122. A másik verzió azonban sokkal gyakoribb lehet. 

Amikor egy munkatárs egy tudáselemet munkájában felhasznál, olyan szempontokból is 

érdekessé válhat az adott tudáselem, amire a szerző esetleg nem gondolt korábban, így 

célszerű lenne engedélyezni az utólagos, bárki által megtehető kulcsszó hozzáadást. 

Ekkor nem kategorizálási céllal, mint az előző bekezdés példájában, hanem a szélesebb 

körű, leíró információk érdekében. Mi lehet a dolgozók ösztönzése arra, hogy ezek az új 

kulcsszavak valóban bekerüljenek a rendszerbe? Az online közösségi tapasztalatok szerint 

akkor van ösztönző erő, ha mások is megteszik ugyanezt, hiszen így mindenki számára 

érezhetően, kollektíven szélesedik a leíró információk köre123. A munkatársi 

visszacsatolás korábban is megjelent már, de inkább a tartalom minősítése és értékelése 

terén, amelyhez már korábban is felhasználták a felhasználói véleményeket.  

 

További vizsgálatra érdemes kérdés a címkézéssel kapcsolatban, hogy a bővülő 

információs bázis valóban a hasznos információk mennyiségét növeli-e, vagy csak a 

mennyiséget növeli a minőség és a hasznosság növelése nélkül. Online közösségek esetén 

néhány vizsgálat kimutatta, hogy a címkézés egyik alapvető tulajdonsága ezekben a 

környezetekben a címkék megjelenésének exponenciális eloszlása124 (Hyde, 2005a; Hyde, 

2005b; Shirky 2005). Ez ugyan problémákat vethet fel, ha túlságosan elaprózódnak a 

hasznos információelemek, vagy túlságosan felhígulnak (túlreprezentáltak) mások. A 

rendszer azonban úgy tűnik, ebben a formában is működik, sőt ez a fajta exponenciális 

eloszlás kedvez az új, leíró címszavak megjelenésének is. Másrészt a címkéző rendszerek 

úgy igyekeznek a jelenségen úrrá lenni, hogy a címkék egymáshoz viszonyított 

„közelségét” és „távolságát”125 is vizsgálják, így igyekezve automatikusan valamiféle 

dinamikus, mesterséges taxonómiát is létrehozni. 

 

A címkézés a tudásmenedzsment folyamatai közül legjobban az internalizációt segíti. 

Ennek oka abban keresendő, hogy a releváns információhoz jutást nagyban segítheti, ha a 

cikkek, információk és adatok olyan leírásokkal, címkékkel vannak ellátva, amik először 

                                                 
122 Például, a gyakran esettanulmányként szolgáló nagy tanácsadó cégek tudásmenedzsment rendszereiben 
kevés a valószínűsége, hogy ugyanazt a projekt végeredményt egynél többen is megosztanák, hiszen erre 
pont a párhuzamosságok elkerülésére projektenként kijelölt munkatárs van. 
123 Ez nem jelenti azt, hogy minden felhasználó ad hozzá a rendszerből és ne lennének, akik csak passzív 
fogyasztói ennek a tartalomnak. De még amikor kisebbségben is vannak az értékadó felhasználók, akkor is 
kell egy minimális létszám a folyamatos működéshez és egymás erősítéséhez. 
124 Azaz a szélső értékeket tekintve van néhány címke, amit nagyon sokan használnak, és nagyon sok az 
olyan címke, ami viszont csak 1-2 helyen kerül elő. 
125 Például a közös előfordulás alapján 
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az előzetes kiválasztást a teljes tartalom megismerése nélkül segítik, majd pedig a 

részletes tartalom befogadását támogatják. Hasonló okból kiemelten könnyíti a kognitív 

kihívások közül a távolságnövelés/elkülönülés problémájának megoldását. Ugyanis ekkor 

a 4. fejezetben leírtak szerint szükséges belső tudati modell felépítését126 a metaszintű 

információk nagyban segíthetik, kiemelten is akkor, amikor egyes adat-, vagy 

információmorzsák megfelelő címkékkel vannak ellátva127. 

 
TM folyamatok  Kognitív kihívások 

Externalizáció 2 
Feladatok 

esetlegessége 2 

Internalizáció 4 
Távolságnövelés / 

elkülönítés 4 

Kommunikáció 2 
Véletlenszerű 
események 0 

Szocializáció 2 
Rendszer-

összefüggések 2 

Külső tudás kezelése 2 

  
 Jelmagyarázat: 

0 : nehezen alkalmazható 
2 : szükség esetén alkalmazható 
4 : kiválóan alkalmazható 

 
9. táblázat: A címkézés („tagging”) alkalmazási lehetősége a TM folyamatokban és a 

technológiai kognitív kihívások leküzdésében 

 

7.4. Feed: a fordított áramlási irány 
 

A teljes nevükön „Syndication Feed”-nek nevezett eszközök tulajdonképpen egy speciális 

kódolási nyelven128 az adott, hozzá tartozó online tartalom időrendbe sorolt egységeit, 

vagy részegységeit tartalmazzák (Powers, 2005). (Meghonosodott, széles körben 

elfogadott magyar elnevezés híján129 jelen dolgozatban a továbbiakban is csak feed-ként 

                                                 
126 Azaz a megértést, a körülmények modellezését és a döntéshozatali folyamat végrehajtását 
127 A korábban leírt gátőr példáját folyatatva: amennyiben a számítógép képernyőjén nem csak a vízállási 
adatok láthatóak könnyen értelmezhető formában, hanem az értékektől függően ezekhez körülíró címkék 
kerülnek csatolásra (pl.: határértékeknél az aszályveszély, vagy áradásveszély információk) 
128 XML 
129 Jelenleg a „abrak” magyar elnevezés áll a legközelebb a gyakorlati használatba kerüléshez, de a viták 
miatt ez még korántsem nevezhető elfogadottnak. 
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kerül hivatkozásra.) Egy-egy feed egyszerű alapelemekből épül fel: a benne foglalt 

bejegyzések címmel, tartalommal, kiadási időponttal és a tartalom gazdájának valamilyen 

azonosítójával íródnak le. A feed technológiák lényege, hogy az internetes tartalmak 

nemcsak a felhasználó aktív látogatásával nézhetők meg, hanem szabványosított130 

csatornákon keresztül a tartalmak is áramolhatnak a felhasználó felé. Ezek a technológiák 

hozzárendelhetőek például online professzionális hírforrásokhoz131, vagy a már említett 

blogokhoz, hogy az új bejegyzésekről ilyen módon értesüljön a felhasználó anélkül, hogy 

egyfolytában figyelni kellene az adott blog webes oldalát. A feedek felhasználásához 

szükséges egy megfelelő olvasó program is, de ez a képesség egyre inkább a specialitás 

felől az általános elvárás felé tolódik el, így az elterjedt webböngészők részévé is válik132. 

A feedek rendben tartása ezek alapján azért is fontos, mert a használatukkal könnyen 

előfordulhat, hogy a leghűségesebb olvasóink akár meg sem fordulnak többet a weblapon, 

hanem csak saját feed-olvasóikat használva figyelik a tartalmat (Hill, 2006). 

 

Hol is lehet a feed technológia érdekes a vállalati felhasználásban? Egyrészt az egyre 

növekvő mennyiségű vállalati információ koncentrált rendszerezésében. A feedek ugyanis 

alkalmasak akár személyre szabott olyan nézőponti szűrésre, amelyen az információk 

adott időben, automatikusan megérkeznek a felhasználóhoz. Ez még elérhető lenne más 

technológiákkal is (akár egyszerű e-mailben), viszont itt lép be a második felhasználási 

sajátosság. Ez a feedek azon tulajdonsága, hogy egyes elemei lehetnek akár önálló feedek 

is, így egymásba ágyazva az információs hierarchiákat. Ennek akkor van különösen 

értéke, ha az egyes specializált feedek tartalmát az adott témához leginkább értő 

munkatárs állítja össze, és ha másoknak is szüksége van erre, akkor egyszerűen a 

specializált feedet ő is integrálhatja saját, bejövő információi közé. Ezáltal minden 

területen, mindenkinek a jelen lévő, legjobb szaktudással összeállított információcsomag 

áll a rendelkezésére, amit önállóan nem tudott volna egyesével senki létrehozni. Ráadásul 

a feed összeállításában szükséges felújítások és aktualizálások is az adott szakember 

kezében vannak, aminek eredményét viszont a többiek is automatikusan hasznosítják. Az 

ilyen személyekre alapuló tudáshálózat jelentőségét emeli ki az a nagyvállalati körben 

elvégzett elemzés is, ami egyértelműen kimutatta, hogy információszükséglet esetén első 

                                                 
130 A legelterjedtebb szabványok nevei RSS, ATOM és OPML 
131 Itt már nemcsak külföldi példák (pl.: New York TimeS, BBC) sorolhatóak, hanem jelentős magyar 
online hírforrások is alkalmazzák (pl.: Magyar Távirati iroda, Népszabadság). 
132 A Maxthon és FireFox már most is támogatják, az Internet Explorer új verziója pedig már bejelentetten 
támogatni fogja. 
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körben sokkal nagyobb mértékben fordulnak az emberek munkatársaikhoz, mint az 

informatikai rendszerekhez (Ives, 2005 idézi Anklam, 2005 elemzését). Anklam 

vizsgálata kimutatta továbbá, hogy az a 15%, aki először a rendszerekhez fordul, 

nagyrészt azért teszi ezt, mert nincs meg a megfelelően széles körű ismeretségi hálózata a 

vállalaton belül133. Így a fenti vállalati felhasználási példa ezt az összeköttetést 

támogathatja. 

 

Nemcsak a belső információ- és tudásszervezésben lehet a feed technológiákat hasznosan 

felhasználni, hanem a külső gyűjtésben is. Az egyik legelterjedtebb szabvány kidolgozója 

– Dave Winer134 – szerint (Winer, 2005) például az egyik legfontosabb felhasználási 

terület az üzleti hírszerzés lehet. 

 

A feedek használatának erőssége a tudásmenedzsment folyamatok közül a 

kommunikációban és a külső tudáskezelésben mutatkozik meg. A külső tudáskezelésre jó 

példa a Winer által is említett üzleti hírszerzés. A kommunikációs folyamatot pedig az 

externalizációs és internalizációs oldal szűrt és rendezett összekötésével szolgálja. 

Ugyanis szelektív lehetőséget biztosíthat a befogadói oldalon kijelölt tudásforrások 

folyamatos változásfigyelésére. Amennyiben rendkívül sok elkülönülten fejlődő 

információforrás van, ez a feladat szinte nélkülözhetetlen, különben először időrablóvá, 

később hanyagolttá válik a források rendszeres követése. A kognitív oldalon véletlenszerű 

események kezelésében lehet hatékony, mert gyors és „házhoz szállított” hozzájutást 

biztosít olyan hírekhez, ami a probléma megoldásán túl akár megelőzést is lehetővé 

tesz135. 

                                                 
133 Például új belépők 
134 Az RSS szabvány kidolgozója, illetve az új szabványok közül szintén az ő nevéhez fűződik az OPML 
szabvány. 
135 Például feeden keresztüli jelzés kötelezőn futtatandó rendszerfrissítésekről hibák elkerülésére 
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TM folyamatok  Kognitív kihívások 

Externalizáció 0 
Feladatok 

esetlegessége 2 

Internalizáció 2 
Távolságnövelés / 

elkülönítés 2 

Kommunikáció 4 
Véletlenszerű 
események 4 

Szocializáció 0 
Rendszer-

összefüggések 2 

Külső tudás kezelése 4 

  
 Jelmagyarázat: 

0 : nehezen alkalmazható 
2 : szükség esetén alkalmazható 
4 : kiválóan alkalmazható 

 
10. táblázat: A feedek alkalmazási lehetősége a TM folyamatokban és a technológiai 

kognitív kihívások leküzdésében 

 

 

7.5. Néhány egyéb eszköz  
 

Az új eszközökön kívül nem szabad elfeledkeznünk az egyik legalapvetőbb internetes 

tudásszervezési lehetőségről: a hivatkozásokról (linkekről). A tartalmak explicit 

összekapcsolása fontos részét adja az egyedi tudáselemek szervezésének. Ezek 

hitelesíthetik az adott bejegyzést (pl.: a forrásadatokra hivatkozással), vagy korábbi 

tapasztalatok (esetleg korábbi verziók) könnyű felkeresését teszik lehetővé. A 

hivatkozások további fontosságát mutatja például a nagy keresőmotorok136 eredmény-

rangsorolási eljárása, amiről tudni lehet, hogy a hivatkozások fontos szerepet játszanak 

benne. Ameddig a szemantikus hálózati fejlődés el nem ér egy fejlettebb állapotot, ezek a 

hivatkozásokon alapuló relevancia számítások alapvető fontosságúak maradnak. Így 

fontos lehetőséget teremteni a vállalati tudásrendszerekben is a hivatkozások 

megteremtésére. 

 

                                                 
136 Pl.: Google 
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További érdekes lehetőség az internetes ismeretségi hálózatokhoz137 hasonló belső, 

”személyzeti digitális katalógus”. Ezek egyrészt hathatósan segíthetnek a profilkészítés 

saját kézbe adásával a belső erőforrások jobb megismerésében. Másrészt a nagyobb 

vállalati környezetben a szocializációs kapcsolatok kiépítésében természetes módon 

tudnak segíteni, amennyiben megtalálható a két embert összekötő harmadik138 személy. 

Még egy szinttel tovább építve, bizonyos üzleti tevékenységekhez139 rendkívül nagy 

segítség lehet, ha az első szintű külső ismeretségek is a térképre kerülnek. Bár ez a 

munkavállaló szempontjából aggályos is lehet, de nem szabad elfelejtkezni arról, hogy 

ennek a kapcsolati tőkének az értéke nem csökken attól, ha leírása externalizálsára került, 

hiszen attól még ugyanúgy az adott munkatárs ismeretségeiről van szó. Ezek a 

lehetőségek részben hasonlítanak természetesen egy egyszerű irodai statikus 

telefonkönyvhöz, gyakorlatilag annak egy továbbfejlesztett verziójáról van szó. A 

változási esély abból a jelenségből adódik, hogy az ismeretségi hálózatok magánéleti 

felhasználása egyre nagyobb méreteket ölt. Ez megkönnyíti a hasonló technikák 

munkahelyi felhasználását is, hiszen a korábbi személyes pozitív élmények megkönnyítik 

a bevezetést, a tapasztalatok pedig a használatot. 

 

Merwe és Pitt (2004) részletesen foglalkozik az általuk informális hálózatoknak, vagy 

„nehezen megfogható szövetségek”140-nek nevezett jelenséggel. Kiemelt következtetésük, 

hogy ezeknek a rejtett hálózatoknak a felfedése jelentősen növeli a hálózat értékét, mivel 

az egyén által sem ismert rejtett kapcsolatok kiaknázhatósága szinte nulla. A már 

externalizált hálózat azonban felhasználható az információk optimálisabb terjesztésének 

tervezéséhez és végrehajtásához. Felismerhetők azok a strukturális lyukak is, amelyek 

áthidalása a szervezet változáshoz történő alkalmazkodóképességét javíthatják141.  

 

Fontos megjegyezni, hogy az új technológiák bevetésével a klasszikus közösségi 

méretkorlátok nem tágulnak ki, hanem a távolsági akadályok csökkenek (Dunbar, 2002). 

Azonban a Dunbar által is elemzett közösségi kötődési szintek szerinti kategorizálás már 

                                                 
137 Pl.: itthon az Iwiw, külföldön a Friendster stb. 
138 Mindkettő által ismert 
139 Pl.: értékesítés 
140 Elusive alliance 
141 Merwe és Pitt továbbá érdekes javaslatot tett arra is, hogy a külső partnerek üzleti kapcsolatainak 
szociogram vizsgálata hogyan vezethet üzleti előnyökhöz, itt azonban adósok maradnak az ilyen tisztán 
külső adatok térképezhetősége kritikus problémájának megoldásával, hiszen ezeknek az információknak a 
nagy részét vélhetően titokként kezeli sok vállalat. 



 Schneider Henrik: Munkahelyi tudáselavulás a technológia-intenzív szektorban 

Doktori értekezés   88 

olyan szintű személyes információ, amit az internes közösségek használói sem szívesen 

publikálnak, pedig a legtöbb rendszer lehetőséget biztosít a kapcsolatok minősítésére is. 

 

Egy másik új közlési technológia már nemcsak szöveges információkra alapul, mint a 

legtöbb blog, wiki, vagy akár címke. Egyre terjednek az audiovizuális eszközök is, 

például az úgynevezett „podcasting”, ami gyakorlatilag hangos blogolásnak tekinthető. A 

podcasting az olyan eljárások átfogó gyűjtőneve, amelyek lehetővé teszik, hogy 

digitálisan rögzített hanganyag egyszerűen jusson el az arra kíváncsi érdeklődőkhöz. A 

jelenlegi szoftverek és hardverek már nemcsak azt biztosítják, hogy megfelelő minőségű 

hang-, vagy képanyagot tudjon mindenki rögzíteni és szerkeszteni, hanem az 

„előfizetőkhöz” és feliratkozott érdeklődőkhöz könnyedén eljuttatható142 a munka 

eredménye (Cochrane, 2005). A szinte bárki számára rendelkezésre álló eszközök 

egyszerűen teszik lehetővé a podcasting lehetőségeinek kiaknázását. 

 

Természetesen a podcasting sem csak az egyéni felhasználók szintjén kerül 

felhasználásra, hanem üzleti célú alkalmazása is létezik. Ezek közül a legtriviálisabb a 

rádióadások és hangoskönyvek podcast módszerű kereskedelmi terjesztése, de újságok is 

adnak ki podcast mellékleteket, mint például a Nature, Scientific American Magazine, 

BusinessWeek vagy a The Wall Street Journal (Farkas, 2005). 

 

Vajon az ilyen hang, vagy kép alapú információmegosztás hasznos lehet-e a vállalati 

környezetben? Ennek eldöntése további vizsgálatokat igényel majd, de láthatóak 

alkalmazási területek143 és szűk keresztmetszetek is. Alkalmazások a szöveg könnyű és 

gyors áttekinthetőségéhez kapcsolódó előnyökhöz kapcsolódnak, amivel a hang és 

mozgóképi adatok csak nagy mennyiségű metaadatokkal kiegészítve és belső 

hivatkozásokkal144 vehetnék fel a versenyt. Ugyanakkor további kérdés lehet, hogy 

kihasználható-e a tudásmenedzsment rendszerekben az emberi memória működésének az 

a sajátossága, hogy a fonologikus145 kódolás kiemelt szerepű a rövidtávú memória és a 

tanulás szempontjából (Baddeley, 2005). 

 
                                                 
142 Erre legtöbbször a már ismertetett „feed” technológiák felhasználásával kerül sor, de normál letöltési 
opció is elképzelhető. 
143 Akár a külső kapcsolattarásban (pl.: IBM Public Relations podcast), vagy a tréningek részeként 
(multimédia alkalmazások) 
144 Meghatározott pontra ugrás az elemen belül 
145 Hangalaki értelmezésen alapuló 
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7.6. Az implementáció technikai fejlesztési kérdései 
 

A felhasználási oldal igényeit figyelembe vevő architektúra tervezésén túl, legalább 

ekkora figyelmet kell szentelni az implementálás sikerességének is. Ennek siker- és 

kudarctényezőivel foglalkozik az O’Reilly Radar Report jelentéssorozat „Web 2.0 

Principles and Best Practices” kiadványa (Musser és O’reilly, 2006).  A tanulmány által 

azonosított Web 2.0 rendszerbevezetési sikertényezők következőképpen foglalhatóak 

össze: 

• Gyors első verzió és gyakori verzióváltás/frissítés. Ennek a fejlesztési 

módszertannak fontos eleme, hogy a felhasználói javaslatok, vagy akár 

fejlesztések fontosságát hangsúlyozza. A gyakorlati tapasztalatok szerint Web 2.0 

környezetben ez a hozzáállás sikeresebben hoz létre végeredményként kiválóbb 

terméket, mint a hosszadalmas belső robosztus tesztelések sorozata. A két 

fejlesztési típus eltérő módjára említik a Microsoft Windows-t, amely 20 év 

alatt146 6 új kiadott verziót147 élt meg, míg például a Flickr online képszolgáltatás 

2 év alatt közel 50-et. Fontos azonban, hogy ez a váltás nem a fejlesztési 

minőségbiztosítás, vagy a verziók hiányát jelenti, tehát ezek a fontos koncepciók 

nem változnak. Továbbá a komplexebb rendszerek fejlesztése a tesztelés és 

rendszerösszefüggések bonyolultsága miatt hosszasabb lehet. 

• Inkrementális fejlesztés. A szolgáltatásokat alapverzióban is a felhasználók 

rendelkezésére lehet bocsátani és visszajelzéseik, illetve javítási és fejlesztési 

javaslataik alapján folyamatosan építhetők új elemek a rendszerbe. Erre az 

építkezési módra a fejlesztés elejétől fel kell készülni a fejlesztési környezet és 

standardok tervezésétől a gyors egymás utáni verziók kiadásának kívánalmáig. Az 

úgynevezett „béta” kiadások148 is ezt a célt szolgálják, amit olyan óriás 

fejlesztőcégek is alkalmaznak, mint a Google (pl.: a Gmail, vagy Google Maps), 

vagy akár a Microsoft (az új Vista kiadásnak 5 millió béta tesztfelhasználója 

volt149). Az inkrementális fejlesztési igények azonosításakor továbbá nemcsak a 

felhasználók közölt véleménye számít, hanem a használati szokásaik olyan 

mintázatai, amiket esetleg ők maguk sem ismernek fel. Az, hogy egy-egy funkciót 

                                                 
146 1985 és 2005 között 
147 „release” 
148 Az alkalmazásfejlesztési zsargonban a beta verzió a hivatalosan még nem végleges kiadott verzió, 
amiben lehetnek hibák, vagy változhat a végleges kiadásig. 
149 Steve Balmer Microsoft vezérigazgató egy BBC World News TV interjúban elhangzott számadata 
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hogyan/mikor/mire használnak, legalább olyan értékes, mint az, hogy mit nem 

használnak. Kiemelik továbbá, hogy csak azért, mert lehetséges egy-egy új 

funkció implementálása, nem jelenti azt, hogy azt azonnal meg kell tenni. 

Egyrészt a hasznosságáról meg kell bizonyosodni, másrészt az újdonságokat is 

célszerű ütemezni és nem sok új lehetőséggel elárasztani a felhasználókat. 

• Legyen a mindennapi működés a fő kompetencia. A mindennapos működés 

fontossága felértékelődik, amikor egy alkalmazás nemcsak 24 órában működik, 

hanem a folyamatos felhasználói igények megismerésével és beépítésével fejlődik 

is. A szerzők itt ismét a Google példáját hozzák, aminek nem a különleges 

keresésrangsorolási algoritmus150 a kizárólagos értéke, hanem az adatközpontok 

működésének folyamatos, magas színvonalú biztosítása. Munkaszervezésileg 

ennek legfontosabb hozadéka, hogy a fejlesztői csapat már nem dőlhet hátra és 

moshatja kezeit az új verzió kiadása után, hanem szorosan együtt kell működnie a 

napi működést biztosító, operatív csoportokkal. Nem elhanyagolható módon, a 

költségoldalon is fel kell ismerni azt, hogy egy Web 2.0 alkalmazásnak nemcsak 

egyszeri, fejlesztési költsége van − hanem a fejlesztési költségek is időben 

szétoszlanak, továbbá a működtetési költségek is jelentősek. 

 

Ezeknek a bevezetési alapelveknek a hozadékai lehetnek a gyorsabb piacra jutás, a 

szorosabb kapcsolat az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel, aktuálisabb információkkal 

ellátott döntéstámogatás és a gyorsabb visszajelzések lehetősége. 

 

7.7. A vállalat és online közösség tudásszervezési környezetének megfontolandó 
különbségei 
 

Vajon az online közösségi tudásszervezés ebben a fejezetben körvonalazott tapasztalatai 

könnyedén átültethetők a vállalati környezetbe? Ez nem egy egyszerű eldöntendő kérdés, 

hanem természetesen a vállalat sajátosságaitól függ. A következőkben bemutatok három 

olyan aspektust, ami alapvetően megkülönbözteti a két szférát. Az első az információ-

hozzáférés; a második a hierarchia; a harmadik pedig a feladatmegosztás. Ezeknek a 

sajátosságoknak a figyelmen kívül hagyása veszélyeztetheti a legeredményesebb külső 

gyakorlatok internalizálását is. 

                                                 
150 Szabadalmaztatott nevén „PageRank” 
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Az online közösségek nagy része az információ szabad megszerzésének és 

továbbosztásának elve alapján építkezik. A tartalmi hozzájárulás151 ugyan sok helyen 

regisztrációhoz kötött, de a hozzáférés legtöbb esetben nem. Minden vállalatban lehetnek 

azonban olyan adatok és információk, amelyeket a cég nem óhajt például versenytársaival 

megosztani. Illetve vannak olyan adatok, amit minden belső munkatárs sem lát, hanem 

csak a megfelelő jogosultsággal rendelkezők. Így mielőtt mindennapi 

munkafolyamatainkba egy online közösségi eszközt építenénk (pl.: belső/külső blog, vagy 

wiki), meg kell fontoljuk a kiépítéskor a hozzáférések rendszerét és biztonságát. 

Különösen fontos ez akkor, ha nemcsak belső felhasználásra, hanem külső célokra (pl.: 

PR) is szeretnénk használni a kezdeményezésünket. Ekkor rendkívül fontos az egyértelmű 

szabályok előzetes meghatározása és rögzítése, hogy mi tehető közkincsé és mi nem, 

hiszen egy rossz időben kikerült (esetleg nem is pontos) belső információ jelentős negatív 

piaci hatásokat kelthet. 

 

Másodrészt, az online közösségek döntéshozatalában is látható centralizáció, de egy 

vállalati hierarchiához képest az mégis maga a szélsőséges demokrácia. A céges 

alkalmazásoknál figyelembe kell vegyük, hogy sok kérdés nem szavazással, vagy széles 

körű viták során kialakult konszenzussal kerül eldöntésre, hanem egy szűk kör (a vállalat 

tulajdonosai és irányítói), a legfelsőbb döntéshozó szerv által. Ez legtöbbször nem az 

online közösségi eszköz működését veszélyezteti, hanem az azt használó felhasználók 

attitűdjében okozhat távolmaradási reakciókat. Ugyan léteznek az online közösségi 

világban is hasonló hierarchikus felépítések, de ezek messze nem olyan koncentráltak, 

mint a vállalati vezetés152.  

 

Harmadrészt, fontos kérdés a részvétel és feladatmegosztás kérdése. Aki egy online 

közösségben tevékenykedik, ezt szinte mindig önkéntes alapon teszi. Ez legtöbbször 

jelenti az ingyenességet is, de azt is, hogy ő maga lépett elő és nem kijelölték a feladatra. 

Ebben van talán a legnagyobb szemléletbeli különbség a vállalatokhoz képest. Egy 

vállalaton belül nagy lehet a kísértés, hogy egyszerűen kijelöljük azt a kollégát, akinek 

                                                 
151 Akár eredeti bejegyzés, akár csak hozzászólás szinten 
152 Például a Wikipedia-alapító Jimmy Wales sem vezérigazgatói szintű döntési jogkört gyakorol, hanem 
bevonja a közösség tagjait a döntésbe. Viszont – ahogy már a 4.2. fejezetben írtam – létezik egy átlagos 
felhasználónál nagyobb jogosultságokkal rendelkező adminisztrátori réteg, ami azonban még mindig igen 
széles körű (ezres létszám). 
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majd az elektronikus közösségi eszköz felügyelete, a használat szervezése, vagy a 

tartalmak előállítása a feladata lesz. Ez azonban könnyen vezethet rossz döntéshez, mert 

egy munkát elvégezni, vagy az adott munkához tartozó információkat rendezetten, mások 

számára is használhatóan elérhetővé tenni két jelentősen eltérő feladat. Nem is beszélve 

arról, hogy ha mások információs, vagy tudásmegosztási tevékenységét is koordinálni és 

felügyelni kell. A másik véglet, amikor a vállalat hagyja, hogy valaki önként nője ki 

magát például a vállalat tudásmenedzserévé. Ez szintén kockázatos, hiszen időben 

hosszadalmas és a kimenetel szintén nem garantált (nem feledhetjük, hogy nem minden 

lelkes, önkéntes munka eredménye jó minőségű). Az optimális a két véglet közötti út 

lehet, amikor azoknak, akik érdeklődnek ezek iránt az új eszközök iránt, mielőbb 

lehetőséget és támogatást (pl.: technika, képzés) biztosítunk, hogy kipróbálják magukat, 

hagyjuk, hogy közülük a munka természetes menete szerint választódjanak ki a 

legjobbak. Fontos, hogy a megfelelőség eldöntési szempontjait (az elvárt sikertényezőket, 

pl.: ismertség/elismertség szerzése, kontribúciók száma, másokra való hatás) már előre 

egyértelműen tisztázni kell, ami az adaptációt és a kiválasztódást időben is gyorsíthatja, 

hiszen kevesebbet kell rögtönözni. Így, végül ők formálisan is kijelölésre kerülhetnek e 

feladatok elvégzésére, miközben a megfelelő gyakorlatot is megszerezték. 

 

Ezek alapján látható, hogy az online közöségi tapasztalatok vállalati felhasználása 

korántsem triviális, de megoldható feladat. A sikeresen elsajátított technikák viszont 

láthatóan olyan problémákra adhatnak megoldást, ami fontos a vállalati 

tudásmenedzsment környezetben. Azt korai lenne kijelenteni, hogy egyértelmű 

versenyelőny származhat ezekből a gyakorlatokból, de a fejezetben kifejtett 

jellegzetességek abba az irányba mutatnak, hogy azonosíthatóak az előnyök és érdemes a 

két különböző tudásszervezési szféra tapasztalatait együttesen is vizsgálni. 
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Záró összegzés és továbblépési lehetőségek 
 

 

A dolgozatban bemutattam az egyre gyorsuló ICT munkahelyi változások tudáshatásait 

(vesztés, elavulás, felújítás) és a lehetséges válaszokat, kiemelten kezelve a 

tudásmenedzsment eszköztárát. A közösségi tudásszervezés reneszánszát éljük és a 

dinamikus online közösségek tapasztalataiból a vállalati tudásmenedzsment is sokat 

profitálhat. A vállalat is közösség, és ha a tudásmegosztás szabályai megfelelően, a 

vállalat kultúrájához és szabályaihoz igazodnak, akkor a feltérképezett problémákra új és 

hatékony megoldások születhetnek. Továbbá, a szabályok vizsgálatánál nem lehet 

általánosítani és figyelmen kívül hagyni a jogi-szabályozói szerepeket sem. Ezek 

vizsgálatát, illetve az akciók tervezését olyan szisztematikus alapokra érdemes helyezni, 

amelyek az aktuálpolitikai érdekek rövid távú szemlélete mellett, vagy annak 

alternatívájaként, egy hatását tekintve hosszabb távú szempontrendszert is 

megjelenítenek. Ehhez kíván hozzájárulni az általam javasolt kiindulási keretrendszer. 

 

Az értekezés eredményeit a következő hat tézisben kívánom összefoglalni (az utolsó kettő 

két altézist is tartalmaz). 

 

1. Tézis: A munkahelyi technológiaváltozás és a hozzá kapcsolódó tudáselavulás 

jelenségeiről állítom, hogy a jogi-szabályozási makro-környezet hatással van ezek 

alakulására: 

• A hatást alakító szempont a törvényhozási, jogi-szabályozási kezdeményezések 

hatóköre; 

• A hatást befolyásoló tényező a gazdaságirányítási rezsim általános 

berendezkedése. 

 

2. Tézis: Megmutattam, hogy a változó információs és kommunikációs technológiai 

környezetben a tudáselavulás típusai közül legjelentősebbek a munkakör-, piac- és 

cégspecifikusak. Az atrófia akkor juthat fontos szerephez, amennyiben a korábbi és az új 

technológiák párhuzamos üzemeltetése is szükséges. 
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3. Tézis: Különböző diszciplínák önálló kutatásai alapján összesítő eredményem, hogy az 

ICT technológiaváltozásokból eredő tudáskihívások két fő forrásból építkeznek − a 

munkavállaló pszichológiai tulajdonságaiból és a technológia kognitív sajátosságaiból: 

• Az egyén munkahelyi technológiaváltozási alkalmazkodása nagyban függ jól 

definiálható és részletesen vizsgált pszichológiai személyiségjegyeitől; 

• Nem minden technológia hoz magával ugyanolyan bonyolult/egyszerű tanulási 

kihívásokat; 

• Az egyre ismétlődő változások tovább fokozzák az egyedi átállások egyébként 

sem problémamentes átmeneteit. 

 

4. Tézis: Bizonyítottam, hogy a tudásmenedzsment eszköztára alkalmas a munkahelyi 

technológiaváltozások által okozott tudásproblémák megoldásának támogatására. 

 

5/1. Tézis: Felmérésem elemzése alapján igazoltam, hogy a magyar mobil távközlési 

vállalatok mindannyian alkalmazzák a tudásmenedzsment eszköztárát és ezt fontos 

versenyelőnynek tartják. 

• Minden vállalatnál működik tudásmenedzsment rendszer; 

• A válaszok szerint a tudásmenedzsment sehol nem önálló szervezet, vagy önálló 

költséghely, hanem a személyi és anyagi erőforrások a vállalatban szétszórtan 

találhatóak. 

 
5/2. Tézis: Felmérésem elemzése alapján igazoltam, hogy a felmérési mintában a 

tudásmenedzsment kezdeményezések fő problémáinak forrása a TM előnyök 

ismereteinek hiánya és az információdömping. A legnagyobb azonosított tudásrések az 

értékesítés és marketing területeken vannak. Ráadásul a marketing területen a tudásrés 

további szélesedése prognosztizálható. 

 
6/1. Tézis: Állítom, hogy az online közösségek által alkalmazott tudásszervezési 

eszközök tapasztalatai alkalmasak a vállalati tudásmenedzsment rendszerek hatékonyabbá 

tételére: 

• Megfelelően illeszkednek (eszközönként eltérő) tudásmenedzsment 

folyamatokhoz; 

• Sikeresen segíthetnek az új technológiák kognitív kihívásainak megoldásában. 
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6/2. Tézis: Meghatároztam, hogy tudásszervezés szempontjából mely területeken 

találhatóak a legrelevánsabb különbségek az online közösségi és a vállalati felhasználások 

között: 

• Információ-hozzáférés; 

• Hierarchia; 

• Feladatmegosztás. 

 

Bár ez az értekezés több fronton is gyakorlatba átültethető új eredményeket sorakoztatott 

fel, kétség sem férhet ahhoz, hogy maradtak még olyan nyitott problémák, amelyekkel e 

disszertáció keretében már nem volt lehetőség foglalkozni, viszont a jövőben további 

kutatási energiákat és fókuszt érdemelnek. Ezek közül szeretnék zárásként szót ejteni 

néhányról. 

 

• A jelenleg is tartó nemzeti-nemzetközi szabályozási versengés kimenetele 

befolyásolhatja a vállalati és munkavállalói mozgástér határait. A nemzeti ICT 

politika és a nemzetközi egyezmények egymásra hatása ma még sokszor nem 

tisztázott, és gyakran országról országra változik ez az együttállás. 

 

• További megértése szükséges annak, hogy az új, gyorsan változó technológiai 

környezet tudáshatásainak milyen pszichológiai forrásai vannak. A tanulási és 

viselkedési mintázatok mélyebb megismerése elengedhetetlenül fontos a 

problémák megfelelőbb megoldásához. Mivel a kognitív tudományi kutatások 

napjainkban gőzerővel folynak, ezeknek a kutatásoknak az eredményeit e 

perspektívából is érdemes figyelni és hasznosítani. 

 

• A folyamatos tudáselavulási, -felújítási ciklusok is újabb kutatási kérdést vetnek 

fel. Vajon a folyamatos változásokhoz való alkalmazkodás egy új (vagy 

megerősített létező) dolgozói képességgé alakul-e, amely egyre könnyebbé teszi 

az újabb és újabb fejleményekhez való igazodást? Vagy a problémák egyre csak 

tornyosulni fognak, ahogy elérünk egy határt, ami a gyakori tudásváltás korláta 

lehet? Ez vajon mennyiben motivációs, általános képzési, vagy egyedi 

képességbeli kérdés? 
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• A tudásmenedzsment területén szükség lenne több, szegmentált kutatásra, melyek 

a különböző vállalati formák és tevékenységi fókuszok közötti különbségeket ki 

tudnák mutatni. 

 

• Az Internet még nem érhető el természetes módon sokmilliárd embernek. Vajon 

mennyiben változnak az online közösségi tudásszervezési és -megosztási 

szabályok, ahogy egyre több és több új felhasználó kapcsolódik az online 

közösségek hálózataiba? Olyan területek reprezentáltsága nőhet, amelyek 

kulturális és nézőponti sokszínűségük által akár teljesen új fejleményeket 

hozhatnak. 

 

Ezek a témakörök folyamatos, további vizsgálatokat érdemelnek, hogy a munkahelyeink 

és mindennapi életünk környezetében zajló technológiai változások valóban az élet- és 

munkaminőség javulásával járhassanak együtt. 
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Függelékek 
 

F1.: A felmérésnél használt kérdőív és összesített eredményei 
 
 
A következő összesített eredménylistához a következő megjegyzéseket kívánom fűzni: 

• Az 1.1 – 2.1 és 2.3 – 5.2. részekben a számok az adott választási lehetőséget 
választók számát mutatja; 

• A 2.2. és 5.3. részekben a számok a válaszok átlagát jelentik; 
• A szöveges válaszok a Titoktartási Nyilatkozatok miatt ebben a függelékben 

törlésre kerültek, de a kiértékelő fejezet megfelelő részeiben a helyes értelmezés 
érdekében természetesen felhasználásra kerültek. 

 
A felmérési eredmények elemzése a 6. fejezetben található. 
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1.1. Tudásmenedzsment program

A. Milyen formában létezik Tudásmenedzsment program a szervezetben?

I. Egyész szervezetet átfogó, egységes Tudásmenedzsment program létezik

II. Vannak kezdeményezések/ projektek, de ezek még nem alkotnak egységes programot 3

III. Folyamatban van az igények felmérése

IV. Jelenleg még semmilyen kezdeményezés nem indult el, de tervezzük

V. Megvizsgáltuk a szükségleteket és elvetettük a Tudásmenedzsment programot

VI. Nincs ilyen program, vagy kezdeményezés és nem is tervezünk semmilyen lépést ebben az irányban

1.2. Tudásmenedzsment stratégia

A. Van-e vállalatának írott, egységes tudásmenedzsment stratégiája? Nem3

B. Ha igen, …

I. Mikor készült el ennek a dokumentumnak az első hivatalos verziója?

II. Mikor készült el a jelenleg hatályos változat és ez hányadik verzió?

C. Ha nincs, miért nincs?

I. Jelenleg még csak fejlesztés/ kidolgozás alatt áll 1

II. Nincs rá szükség, a szervezetek önállóan kezelik a kérdést saját hatáskörben 2

III. Nincs értelme, legyen ez inkább önszervezödő

IV. Egyéb: ______________________________________________________________________________

1.3 A Tudásmenedzsment kezdeményezések motíválói

A. Mely szükségletek motiválják leginkább a vállalat Tudásmenedzsment kezdeményezéseit? 
[Több válasz is megjelölhető]

I. Versenyképesség javítása 3

II. A szervezeten belüli tudásmegosztás egységesítése 3

III. Külső forrásokből származó tudás megszerzésének és használatának javítása 1

IV. Vállalatcsoporton, konzorciumon, partnerkapcsolatokon belül a tudásmegosztás és átadás javítása 1

V. Hatékonyság javítása 3

VI. Vállalat megvédése a távozó munkatársak miatti tudásvesztéstől 2

VII. Munkatársak oktatása a vállalat, vagy szervezet stratégiai céljairól 1

VIII. Innovatív fejlesztések könnyebb elfogadtatása 

IX. Dolgozói elvándorlás csökkentése 1

X. A vállalat stratégiailag fontos tudásának azonosítása és védelme 1

XI. Fizikailag elkülönülten, de együttműködve dolgozó csoportok munkájának segítése 2

XII. Tudásmegosztás javítása az ügyfelek felé 1

XIII. Egyéb: ______________________________________________________________________________
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1.4. A fels ővezetés viszonya a Tudásmenedzsmenthez

A. Mi a felsővezetés szerepe a Tudásmenedzsment tevékenységekben?

I. Nincs szerepe

II. Ellenőrzi a fejleményeket 2

III. Iránymutatásokat ad

IV: Meghatározza a Tudásmenedzsment stratégiát 1

B. Hogyan változott az elmúlt 3 évben a felsővezetés szerepe a Tudásmenedzsment tevékenységekben?

I. Részvétel mértéke nem változott 2

II. Részvétel mértéke csökkent

III. Részvétel mértéke nőtt 1

1.5. A tudásmegosztás módjai

A. Az Ön vállalatánál a dolgozók között melyik információ és tudásmegosztási gyakorlat létezik, illetve 
tervezik bevezetni? 
[Több válasz is megjelölhető]

Van Terv

I. Rendszeresen frissített adatbázisok (szakértői telefonkönyvek, tapasztalatcsere) 3

II. Megosztott dokumentumok (tapasztalatok, cikkek, oktatási anyagok) 3

III. Fizikailag elkülönülten, de együtt dolgozó csoportok együttműködését segítő alkalmazások 3

IV: Beszállítói kapcsolattartást támogató alkalmazások 3

V: Egyéb: ________________________________________________________

1.6. A tudásmegosztás módjai

A. Az Ön vállalatánál a dolgozók között mennyien használják a Tudásmenedzsment rendszereket az alábbi 
gyakorisággal?

I. Napi rendszerességgel (a mindennapi feladatok megoldásának része az észköz) : 80%

II. Eseti jellegű 100%

1.7. Tudásmenedzsment oktatás

A. Milyen oktatás létezik a szervezet Tudásmenedzsment eszközeivel kapcsolatban?
[Több válasz is megjelölhető]

I. Formális oktatás 3

II. Informális oktatás 2

III. Vannak olyan Tudásmenedzsment mentorok, akikhez lehet fordulni 2

IV. Nincs szervezett oktatás a Tudásmenedzsment témakörében

1.8. Hatékonyság mérése

A. Mérésre kerül-e a szervezet Tudásmenedzsment kezdeményezéseinek/ programjának sikeressége? Igen2 Nem1

B. Ha igen, hogyan:

C. Mérésre kerül-e a szervezet tudásvagyona, szellemi tőkéje? Nem3

D. Ha igen, hogyan:
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2.1 A Tudásmenedzsment szervezeti pozíciója

A. Mi a Tudásmenedzsmentért közvetlenül felelős legmagasabb beosztású vezető pozíciója?

I. Vezérigazgató (CEO)

II. Pénzügyi felsővezető (CFO)

III. Emberi Erőforrás felsővezető (CHRO)

IV. Információtechnológai felsővezető (CIO)

V. Stratégiai felsővezető (CSO)

VI. Tudásmenedzsment felsővezető (CKO - Cheif Knowledge Officer)

VII. Egyéb felsővezető: Nem C szintű, Igazgató 3

VIII. Egyéb, nem felsővezető  beosztású: _______________________________________________________

2.2. Tudásmenedzsment alkalmazottak

A. Hány alkalmazott dolgozik jelenleg dedikáltan a Tudásmenedzsment területen? 3 átlag

2.3. Szervezeti ellenállás a Tudásmenedzsment kezde ményezésekkel szemben

A. Tapasztalható volt-e az alábbi területek valamelyikén ellenállás a Tudásmenedzsment 
kezdeményezésekkel szemben?
[Több válasz is megjelölhető]

I. IT

II. Marketing, értékesítés 2

III. Logisztika

IV. K+F

V. Műszaki szervezetek

VI. Adminisztratív szervezetek (pénzügy, számvitel, EF)

VII. Egyéb: Semmilyen ellenállás nem volt 1

2.4. Motiváló eszközök a Tudásmenedzsment kezdemény ezésekben

B. Milyen motiváló eszközöket alkalmaz vállalata a Tudásmenedzsment kezdeményezésekben?
[Több válasz is megjelölhető]

I. Létezik egyéni szintű, anyagi motiváció 1

II. Létezik egyéni szintű, nem-anyagi motiváció

III. Létezik csoportszintű motiváció 1

IV. Nincs formális motiváció közvetlenül a Tudásmenedzsmenthez kötve 1
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3.1. Tudásmenedzsment pénzügyi források

A. Van-e dedikált pénzügyi forrás a TM tevékenységekhez? Nem3

3.2. Tudásmenedzsment költségek nagyságrendje

A. A specifikusan Tudásmenedzsment költségkeret megközelítőleg milyen nagyságrendű a vállalati árbevételhez képest?

(Minden költségelemet beleértve a személyitől a technikai/ szoftver költségekig)

I. Nem ismert, nem kimutatható 3

II. 1 % alatt

III. 1-2%

IV. 3-4%

V. 4% felett

3.3. A Tudásmenedzsment pénügyi források összetétel e

A. A specifikusan Tudásmenedzsment költségkeret milyen típusú költségeket tartalmaz?
[Több válasz is megjelölhető]

I. Személyi jellegű költségek

II. Kapcsolódo adminsztratív költségek

III. Anyagköltségek

IV. IT (szoftver/ hardver/ fejlesztés/ integráció)

V. Egyéb: ________________________________________________________

3.4. A Tudásmenedzsment pénügyi források nagyságána k korábbi változása

A. Az utóbbi 3 évben hogyan változott a Tudásmenedzsment források nagysága?

I. Nem ismert, nem kimutatható

II. Nem változott 

III. Nőtt 3

IV. Csökkent

3.5. A következ ő 3 évben várhatóan hogyan fog változni ez a forrás?

A. Várhatóan a következő 3 évben hogyan fog változni a Tudásmenedzsment források nagysága?

I. Nem ismert, nem kimutatható

II. Nem változik

III. Nőni fog 3

IV. Csökkenni fog
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4.1. Sikertelenség, vagy meg nem lét okai

A. Amennyiben nincs, vagy sikertelen a Tudásmenedzsment program, melyek ennek feltételezhető okai?
[Több válasz is megjelölhető]

I. A TM előnyök ismeretének hiánya 2

II. Nincs idő a tudás megosztására 1

III. A fejekben lévő tudást nehéz megszerezni 1

IV. Újra feltalálják a spanyolviaszt

V. A munkatársak nem akarják megosztani tudásukat

VI. A dolgozók nem használják a technológiát

VII. Képzett munkatársak hiánya

VIII. Nincs megfelelő szponzor

IX. Nehéz megtalálni a megfelelő tudást

X. Információdömping 2

XI. Eltérő technológia a szervezet különböző pontjain

XII. Technológia hiánya 1

XIII. A vezetőség nem elkötelezett

XIV. Nincs meg a megfelelő tudás

XV. K+F-re kevést pénzt költenek

XVI. Egyéb: ________________________________________________________

4.2. Technológiai kudarc okai

A. Amennyiben vannak/ voltak technológiai problémák, melyek az alábbiak közül a jellemzőek?
[Több válasz is megjelölhető]

I. Nem megfelelő kommunikáció a felhasználókkal

II. A rendszer nem tudott beilleszkedni a megszokott munkafolyamatokba 1

III. Nem volt idő a tanulásra/ a rendszer túl bonyolult

IV. Tréning hiánya

V. A felhasználók nem látták személyes előnyét 1

VI. Nem megfelelő felső támogatás

VII. Technikai problémák 2

VIII. Egyéb: ________________________________________________________

4.3. Összefüggés a cél és a sikertelenség között

A. Vannak-e esetleg olyan kiemelt területek (pl.: valamilyen új alkalmazott technológia, vagy új 
szolgáltatással kapcsolatban), ahol a Tudásmenedzsment kezdeményezések kifejezetten sikertenek voltak?
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5.1. Küls ő (tudás)források bevonása

A. Milyen jelentőségűek az alábbi külső tudásforrások igénybevétele?

Kritikus Fontos
Kevésbé 

fontos
Érdektelen

I. Egyetemek, szakirányú felsőoktatás 1 2

II. Kutatási közintézmények/intézetek 1 2

III. Privát kutatási intézetek 1 2

IV. Vezetési tanácsadók 1 1 1

V. Vállalati szövetségek, együttműködések 2 1

VI. Szakirodalom 2 1

VII. Szakirányú események/ konferenciák 3

VIII. Külső adatbázisok (pl.: szabadalmi, szakértői, szakirodalmi) 3

IX. Internet 2 1

X. Egyéb: ________________________________________________________

5.2. Küls ő (tudás)források bevonásának okai

A. Milyen jelentőségűek az alábbi okok a külső tudásforrások igénybevételénél?

Kritikus Fontos
Kevésbé 

fontos
Érdektelen

I. Belső fejlesztés túl drága lenne 3

II. Nincs meg a megfelelő belső személyi erőforrás 2 1

III. A szükséges tudás túlságosan átfogó (széles) a belső fejlesztéshez 1 1 1

IV. A szükséges tudás túlságosan speciális a belső fejlesztéshez 1 1 1

V. Gyors alkalmazkodás az ügyfelek, illetve beszállítók technikai specifikációihoz (igényeihez) 1 2

VI. Egyéb: ________________________________________________________

5.3. Tudásrések szerepe a távközlésben

A. Az alábbi területeken jelentkező tudásrések/hiányosságok mennyire veszélyeztetik a vállalat jelenlegi és 
várható jövőbeli piaci megfelelését?

I. Ügyfélkezelés

II. Versenytársi információk

III. Új szolgáltatások iránti igény előrejelzése

IV. Értékesítés

V. Marketing

VI. Számlázás

VII. Számvitel

VIII. Hálózat menedzsment

IX. Működéstámogatás

X. Új termékek gyors piacra juttatása

XI. Új termékek fejlesztésének támogatása

XII. Szervezetműködési ("institutional") tudás

XIII. Technológai szabványok

XIV. Nemzeti távközlési szabályozás

XV. Nemzetközi távközlési szabályozás

XVI. Egyéb: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.4. A fenti tudásrések/ hiányosságok által leginká bb érintett területeken indult-e valamilyen kezdemé nyezés/ program a rések bezárására?

4.00 3.33

5.67 4.00

3.67 2.67

4.67 4.33

6.00 4.33

4.00 3.33

5.00 4.00

6.00 4.50

3.33 2.67

4.00 4.00

7.33 7.00

6.33 7.33

5.33 5.33

4.33 4.33

4.67 4.00

Jelenlegi hatás Jövőben várt hatás

(1: legkisebb negatív hatás; 
10:leginkább negatív hatás)

(1: legkisebb negatív hatás; 
10:leginkább negatív hatás)
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6.1. Általános adatok

2000 2001 2002 2003

A. Mennyi volt vállalatánál az alkalmazottak száma az adott években?

[ Ez a szám ÉVES ÁTLAG, vagy ADOTT IDŐPONTra (_______/______) érvényes ? ]

2000 2001 2002 2003

B.Mennyi volt vállalata árbevétele az adott években? (Mrd Forint)

C. Szeretné-e a felmérés végén az eredményeket összesítő elemzést megkapni? Igen Nem

6.2. Esettanulmány

A. Van-e vállalatánál olyan Tudásmenedzsment kezdeményezés, amelyet szívesen 
megosztana azzal a céllal is, hogy jelen felmérés eredményeinek elemzésében 
esettanulmányként szerepeljen?

Közrem űködését tisztelettel köszönöm!

Schneider Henrik

 
 


