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1. A kutatás háttere és céljai 

 

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, hanem akár üzleti partnerek 

elvárásai is meghatározhatják egy cég ICT fejlesztéseinek irányát. 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 megoldást. 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 (elavulás1 és a felújítás gyorsuló szükségessége) 

elemezze, és a feltárt okokhoz megoldási lehetőségeket rendeljen. 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 az értekezés közvetlen vizsgálatának tárgyát2. 

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 

                                                 
1 Az angol “obscolescence” jelenség leírására az elavulás magyarítást fogom használni. 
2 Néhány leírt esettanulmány és elemzés óhatatlanul és szükségszerűen utal és kapcsolódik az oktatási 
szektorhoz 
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tagadhatatlanul hathatnak a vizsgált jelenségekre. Így a legközvetlenebbül érintett 

munkavállalói és munkaadói szereplőkön túl helyet kellett kapnia a szabályozónak is. 

 

2. Kutatási, vizsgálati módszertan 

 

2.1. A doktori értekezés szerkezete 
 
 
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 feldolgozását3: 

 

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

 

1. ábra.: Az értekezés tematikus szerkezete 

 

Az 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. 

 

                                                 
3 Az ábrán nem szereplő 1. fejezet az értekezés általános bevezetője 
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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 már 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. 

 

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. 

 

2.2. A felhasznált kutatási módszertanok általános bemutatása 
 
Az értekezés kutatási módszertanát három fő irány dominálta. Az első kettő szekunder 

kutatás, a harmadik önálló primer kutatás: 
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a) A gyors munkahelyi ICT technológiaváltozások egyéni és szervezeti hatásainak 

vizsgálatát szakirodalmi elemzéssel végeztem el. A legszorosabban kapcsolódó 

tanulmányok a pszichológia, vezetéstudomány és közgazdaságtan diszciplínákból 

származtak. 

b) A törvényhozási környezet elemzését esettanulmányok feldolgozásával dolgoztam 

ki.  

c) Saját, önálló, primer kutatásom a magyar mobil távközlési vállalatoknál végzett, 

részletesen kidolgozott felmérési kérdéssoron alapuló irányított interjúsorozat. 

 

2.3. Az értekezésben bemutatott saját, önálló primer kutatás részletes módszertana 
 
 
2004. április és augusztus között végeztem el mindhárom magyarországi 

mobilszolgáltatónál azt a felmérést, aminek eredményei részletesen az értekezés 5. 

fejezetében találhatóak meg. 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 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 állhatott4 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: 

 

                                                 
4 Néhol az én vizsgálatomat is kötő titoktartási egyezmények miatt nem állhatott 
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� 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;). 

� Korábbi kifejezetten távközlés-specifikus felmérés: a kutatás időpontjában 

hozzáférhető olyan felmérés, ami kifejezetten és kizárólag távközlési cégekkel 

foglalkozott.  

� Külföldi és nem távközlés-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 

módszertanú felmérés a tudásmenedzsment jelenéről és jövőjéről (Scholl et al., 

2004) volt. 

 

A részletes elemzéskor és a következtetések levonásánál, minden esetben figyelembe 

vettem, hogy milyen eltérések vannak az említett felmérések és az én felmérésem 

körülményei között (felmérés időpontja, helye, iparági fókusza, módszertana). 

 

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. 
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A felmérési kérdőívet az illetékes vezetők minden esetben előzetesen megkapták, hogy a 

válaszokkal előre készülhessenek. Ezután az irányított interjúk megközelítőleg másfél 

órán át tartottak. A kérdőív részletes, eredeti formájában jelen értekezés F1 mellékletében 

csatolva megtekinthető a fő összesített eredményekkel kiegészítve. 

 

 

3. Kutatási eredmények, tézisek 

 

3.1. A jogi-szabályozási környezet hatással van a munkahelyi technológiaváltozásra  
 

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. 

 

Az értekezésben hat esettanulmány alapján került két fő jogi-szabályozási hatásvizsgálati 

irány meghatározásra, mindkét dimenzió mentén három-három szintet különítettem el: 

• A beavatkozás szintje: hálózati szint; vállalati működési szint; állampolgári szint; 

• A gazdaságirányítás típusa: laissez-faire; részleges központi irányítás; erőteljes 

központi irányítás.  

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. 

 

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

területek hatását és relevanciáját vizsgálni a fentebb definiált három beavatkozási szinten. 
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Ennek eredménye a 1. táblázatban látható, ahol az ICT-politikai területek 

beazonosításához Moore, Palfery és Gasser (2003) besorolását használtam a „Digitális 

üzleti ökoszisztéma és a törvényhozás” című munkájuk alapján. Az áttekinthetőség 

kedvéért a táblázatban csak a magas szintű relevancia pontszámokat és az ezt alátámasztó 

okok tömör megfogalmazását adom meg. A táblázatban jelzett pontszámok5 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 jogi-szabályozási 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.  

 

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 magyarázó, néhány szavas 

példák pedig nem minden szempontból kimerítő igazolásként, hanem 

sokkal inkább a megértést segítő illusztrációként kerülnek felhasználásra. 

                                                 
5 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”6 felhasználás 

doktrína 

• Kalózmásolatok 

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

 

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

                                                 
6 A „fair use” felhasználás az erős szerzői jogok olyan puhítását jelenti, ami nem okoz veszteséget a jogtulajdonosnak, de könnyíti a felhasználást.  
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3.2. A technológiaváltozásokból főként munkakör-, piac-, cégspecifikus és 
részben atrófiás tudáselavulás ered 
 

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. 

 

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 kutatáson7 

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 elavulásának 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 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 

                                                 
7 Azaz nem a kutatási eredményeken alapuló tudáson 
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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 igényel8. 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). 

 

3.3. Az informatikai és kommunikációs technológiaváltások újszerű 
tudáskihívásokat hoznak a vállalati szférának 
 

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. 

 

A felnőttek új technológia használatelemzési munkálatainak fontos állomása Anne L. 

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

                                                 
8 Az ICT fejlesztéseknek ez csak egy részét jelenti, hiszen a beruházás célja lehet éppen a régi 
rendszerek kiváltása, így a párhuzamos üzemelés csak kezdeti biztonsági periódusokban szokott 
előfordulni.  
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elektronikus levelezés elsajátításának lépéseit9. Az elsajátítási folyamat leírásán túl 

fontos felismerés, hogy az új ICT eszköz használatának megtanulását segíti, ha a 

folyamat a tanuló által is ismert. A résztvevő így nem egyéni kudarcként éli meg a 

korai stádiumban fellépő sikertelenséget és frusztrációt, 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, ahol Torraco (2002) a következőképpen azonosította az új 

technológiák sajátosságaiból eredő új feladatokat és az ezek megoldásához 

kapcsolódó megismerési/tanulási képességeket: 

• Feladatok esetlegessége (szemben az előre pontosan meghatározott 

feladatokkal); 

• Távolságnövelés/elkülönítés (szellemi modellezése és következtetés); 

• Véletlenszerű események megjelenése; 

• Rendszerösszefüggések. 

 

A szakirodalom leginkább a két legmarkánsabb attitűdtípussal foglalkozik: egyik a 

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

valamilyen okból elutasító. 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 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. A London és Diamante-tanulmány 

magas szintű kategorizálásánál finomabb bontású jelenségek vizsgálatát tűzte ki 

                                                 
9 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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Kaluzniacky (2004), aki ismert személyiségtesztek (pl. az MBTI10 rendszer) által 

meghatározott és más területeken már részletesen és régóta elemzett és ismert 

csoportok sajátosságait vizsgálta a modern ICT környezetben. Kaluzniacky fontos 

következtetése a személyiségtípusok vizsgálatán túl, hogy a munkavállalók helyzetét 

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

nehezítik számukra a technológiai változásokhoz való alkalmazkodást. 

 

3.4. A tudásmenedzsment alkalmazható a technológiaváltozásokhoz kapcsolódó 
tudásproblémák megoldására 
 

4. Tézis: Bizonyítottam, hogy a tudásmenedzsment eszköztára alkalmas a 

munkahelyi technológiaváltozások által okozott tudásproblémák megoldásának 

támogatására. 

 

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 tudásmenedzsment11 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”. 

 

A tudásmenedzsment folyamatszemléletű működési leírását adja Hall és Andriani 

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

kodifikálásának lehetőségeként, illetve egyfajta tranzakciós memóriaként tartják 

nyilván. 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. 2. 

ábra) között. 

 

                                                 
10 MBTI: „Myers-Briggs Type Indicator”, egy pszichológiai, 4 koordinátatengely mentén mérő 
személyiségteszt, részletes információkért a tesztről és a típusokról lásd: http://www.myersbriggs.org/ 
11 Továbbiakban többször TM rövidítéssel jelölve 
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2. ábra: Tudásmenedzsment folyamatok (R. Hall és P. Andriani (2002) alapján ) 

 

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 2. 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 

2. táblázat: A TM folyamatok és a technológiai kognitív kihívások kapcsolódásai 
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Az általános tudásmenedzsment folyamatok a technológiai változásokhoz kapcsolódó 

kognitív problémák kezeléséhez több szempontból is hasznos segítséget nyújthatnak, 

illetve, ahogy a 2. táblázatból látszik, minden probléma megoldásához több TM 

folyamat is kapcsolódik. Ezeknek a legjellemzőbb megjelenései a következők:  

• 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 rendszer, 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.  
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3.5. A tudásmenedzsment elfogadott eszköz a technológia-intenzív magyar mobil 
szektorban, de alkalmazása több szempontból is tovább erősíthető 
 

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 

 

Mindhárom vállalat beszámolt tudásmenedzsment kezdeményezések létezéséről. A 

korábbi felmérések eredményeihez képest figyelemreméltó fejlemény, hogy jelen 

felmérésben a TM program indításának legfontosabb okai között három olyan is 

szerepel, ami már koncentráltan az egyéni és vállalati tudás kezelésére és védelmére 

vonatkozik. 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 

üzleti képességek fejlesztése a mai távközlési iparban önálló, óriási kezdeményezés 

minden vállalat részéről, amit nem tekintenek a szorosan vett tudásmenedzsment 

részének. Saját felmérésem és a korábbi magyar és nemzetközi felmérések releváns 

eredményei a 3. és 4. táblázatban láthatóak: 

 

2004-es magyar 
mobiltávközlési felmérés 

2002-es magyar  
általános felmérés  

2000-es magyar  
általános 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 

3. táblázat: A tudásmenedzsment programok elindításának fő okai – magyar 
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2002-es nemzetközi általános felmérés 2000-es nemzetközi általános 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 

4. táblázat: A tudásmenedzsment programok elindításának fő okai – nemzetközi 

 

 

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. 

 

 

A tudásmenedzsment előnyeinek ismerete és az információdömping említése a saját 

és korábbi magyar felmérésekben is magas arányt kaptak mint a TM alkalmazásának 

problémaforrása. Ez azért különösen érdekes, mivel a tudásmenedzsment egyik célja 

rendszert vinni a feladatok ellátásához szükséges tudások és információk tengerébe. 

Így ez a két probléma 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, azonban a 2004-es mobil szektori 

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. 
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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%  

5. táblázat: Tudásmenedzsment problémák okai (adott választ megjelölők 

százalékában) 

 

A korábbi magyar felmérésekhez képest új elem volt a kérdéssorban a tudásrésekre 

vonatkozó fejezet12. A megkérdezett mobilszolgáltatóknak azt kellett megjelölniük, 

hogy az üzletmenet különböző területein hol, mennyire nagyok azok a tudásrések, 

amik az adott feladat 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. A két legnagyobb tudásréssel rendelkező terület az értékesítés és a 

marketing lett. A magyar mobil piacon uralkodó erős versenyhelyzetet tekintve ez 

nem is meglepő, sőt további közvetlen versenytényezők (versenytárs információk, 

                                                 
12 Egy nemzetközi távközlési TM felmérés során ezt a módszert már alkalmazta Housel (1999) 
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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 

különbsége elsősorban a különböző vállalati kultúrákból és az aktuális vállalati 

helyzetből adódik, ugyanis 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 rábírhatóak. 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. Az 3. ábra mutatja be ezeket a következőképpen: 

• minden egyes területnél a válaszadók időbeli preferenciája (hogy a jelen, vagy 

a jövő pontszáma magasabb-e) rombuszokkal jelölve (két olyan kérdés van, 

ahol nem mindhárom válaszadó adott értékelést, a IX. és XVI.13, lásd az 

ábrát); 

• a skála alján a válasz preferenciák átlagának helyzetét egy háromszög 

ábrázolja. 

                                                 
13 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 
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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  

3. ábra: időbeli várakozások a tudásrésekről különböző vállalati területeken 

 

 

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, ezért valóban nagy szükség 

lenne a javulásra. A másik irányt figyelve, a marketing terület negatív kiemelkedése 

ezen az ábrán is látszik. 
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3.6. Az online közösségi eszközök tapasztalatai felhasználhatóak a vállalati 
tudásmenedzsment fejlesztésében 
 

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. 

 

A tudásmenedzsment bemutatásánál használt folyamatábrából (lásd 2. ábra) 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. A közösségi tudásszervezés különleges példáit pedig az online 

közösségek vizsgálatával találhatjuk meg. 

 

Az értekezés négy fő online közösségi technikát vizsgál14: blog15, wiki16, címkézés17 

és a feed18 technológiák. A disszertáció a gyakorlati alkalmazási példák bemutatásán 

túl, a következőképpen azonosítja az egyes eszközök erősségét és gyengeségét a már 

bemutatott tudásmenedzsment folyamatokban és az új technológiákhoz kapcsolódó 

kognitív nehézségek leküzdésében: 

 

• 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 

                                                 
14 A tézisfüzetben ezeket az eszközöket pontos definíció nélkül használom, a részletes bemutatások az 
értekezésben megtalálhatóak. Fontos továbbá, hogy ezek az eszközök nem kizárólag az online 
közösségek eszközei, de én ebből a szempontból fogom elemezni a tapasztalatokat. 
15 A blog egyszerűsítve egy internetes publikációs lehetőség, amely időrendbe sorolt bejegyzések 
sorozata 
16 A wiki egy olyan web alapú környezet, ami lehetővé teszi az oldal látogatóinak a tartalom 
változtatását, így egy könnyen használható kollaboratív környezetet létrehozva. 
17 A címkézés online közösségi alkalmazás esetén leíró információk csatolását jelenti egy másik 
tartalmi elemhez. 
18 A teljes nevükön ”Syndication Feed”-nek nevezett eszközök egy speciális kódolási nyelven egy 
adott, online tartalom időrendbe sorolt egységeit, vagy részegységeit tartalmazzák, ami a felhasználó 
felé proaktív módon kerül továbbításra. 
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internalizációban a személyesebb és kötetlenebb hangvétel könnyebb 

befogadhatóságával. A kognitív kihívások közül legjobban a véletlenszerű 

események kezelését szolgálhatja, amennyiben a hasonló 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. 

 

• 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 cikkeket eredményez, 

mint egyes blogbejegyzések egyenként. Ugyanakkor a közös szerkesztettség 

és a blognál személytelenebb oldalak kifejezetten nehezen alkalmazhatóak 

szocializációs problémák megoldására. 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 

kezelésének, így a véletlenszerű események megoldásának támogatására 

kifejezetten nehezen alkalmazhatóak. 

 

• 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 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 felépítését19 a metaszintű információk nagyban segíthetik, 

                                                 
19 Azaz a megértést, a körülmények modellezését és a döntéshozatali folyamat végrehajtását 
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kiemelten is akkor, amikor egyes adat-, vagy információmorzsák megfelelő 

címkékkel vannak ellátva. 

 

• 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 tesz. 

 

 

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. 

 
Egyrészt az általános online közösségek nagy része az információ szabad 

megszerzésének és továbbosztásának elve alapján építkezik. A tartalmi hozzájárulás20 

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 

                                                 
20 Akár eredeti bejegyzés, akár csak hozzászólás szinten 
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(pl.: belső/külső blog, vagy wiki), meg kell fontoljuk a kiépítéskor a hozzáférések 

rendszerét és biztonságát. 

 

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. 

 

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 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. 
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4. Az eredmények gyakorlati alkalmazásának lehetőségei 

 

Az ICT technológiaváltási kora még messze nem járt le. A leírt folyamatok pedig sok 

szervezet életét nehezítik meg. Az értekezés tézisei és részletes eredményei a 

gyakorlatba ültetett tudásmenedzsment programokon keresztül csökkenthetik az ICT 

technológiaváltozásokkal terhelt vállalatok és munkavállalók alkalmazkodási 

tudásproblémáit, amennyiben a részletesen leírtak szerint: 

• A jogi-szabályozási környezet lehetőségei és korlátai figyelembevételre 

kerülnek; 

• A bevezetendő új technológia kognitív sajátosságainak beazonosítására 

megfelelő energiák kerülnek ráfordításra; 

• A munkavállalói személyiségtípusok összetétele és várható reakciója 

feltérképezésre kerül; 

• A tudásmenedzsment program nem pusztán informatikai rendszerként kerül 

kezelésre, hanem az emberi tényező is megfelelő figyelmet kap; 

• Különböző problémák esetén a probléma megoldásában legrelevánsabb 

tudásmenedzsment folyamatok kerülnek koncentráltan megerősítésre; 

• Az online közösségi eszközök közül elsősorban azok és ott kerülnek 

felhasználásra, amelyek a tudásmenedzsment folyamatokba illeszkednek és 

amelyek a megjelenő kognitív kihívásokra megfelelő választ tudnak nyújtani. 

 

Az értekezés több eredménye alkalmazható továbbá olyan jogi-szabályozási 

előkészítési munkálatokban is, ahol a döntések hatásai közül kiemelten a 

munkakörnyezeti tudáshatásokra kell koncentrálni, vagy a munkahelyi tudáskörnyezet 

fejlesztése a cél. 
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5. Előremutató további kutatási lehetőségek 
 
Az értekezés több fronton is gyakorlatba átültethető új eredményeket sorakoztatott fel, 

azonban 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.  

• 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? 

• A tudásmenedzsment területén szükséges 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?  

 

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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8. Thesis’s in English 
 
 

Dissertation Title: 

Knowledge obsolescence in the technology intensive sector: 
Challenges of rapid information and communication technology changes  
and possible solutions of knowledge management 
 

 

Thesis’s: 

 

Thesis 1: I state about the knowledge obsolescence effects of workplace technology 

changes that the policy-regulatory macro-environment has an impact on the 

conformation of these: 

• The impact is shaped by the depth and scope of the policy-regulatory; 

• The impact is influenced by the general state of the economic control regime. 

 

Thesis 2: I have revealed that in a changing workplace information and 

communication technology (ICT) environment the job specific, market specific and 

firm specific knowledge obsolescence types are the most relevant. Atrophy can also 

gain importance in case the previous and the superseding technologies have to be 

operated simultaneously.  

 

Thesis 3: Based on the results of relevant disciplines, I have concluded that 

knowledge challenges of ICT changes originate from two main sources: the 

psychological attributes of the employee and the cognitive characteristics of the 

technology:  

• The adaptation of one is highly depending on well defined and well 

researched psychological personality type; 

• Not all technologies bring the same level of complex/simple learning 

challenges; 

• The continuously recurring changes further harden the otherwise already 

problem-prone transitions. 
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Thesis 4: I have proved that the instruments of knowledge management (KM) are 

capable of supporting the solutions for overcoming the knowledge problems 

originating from technology changes. 

 

Thesis 5/1: Based on my survey result analysis I have proved that the Hungarian 

mobile telecommunication firms all utilize tools of knowledge management and they 

see these as an important competitive advantage: 

• All of these firms have a knowledge management system; 

• Based on the results none of these companies have an independent 

organization for knowledge management activities, but the human and 

material resources are distributed in the company. 

 

Thesis 5/2: Based on my survey result analysis I have proved that in my survey 

sample the main problems of knowledge management initiatives are the lack of 

realizing the advantages of KM and the overflow of information. The widest 

identified knowledge gaps are at the areas of sales and marketing. Additionally, at the 

marketing area further widening of the knowledge gap is predicted. 

 

Thesis 6/1: I state that the knowledge organizational experiences of online 

communities can be used to better corporate knowledge management systems: 

• These fit well the (tool-by-tool different) knowledge management processes; 

• These can help in solving the cognitive challenges of new technologies. 

 

Thesis 6/1: I have defined the most relevant areas of difference between the online 

community and corporate usages for knowledge organization: 

• Information access; 

• Hierarchy; 

• Task distribution; 


