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KRISZTIÁN BÉLA 

A tudásmenedzsment 
az elméletben és az alkalmazásban∗ 

A tudás és értéke, a tudás mérhetősége, annak ellenére, hogy évszázadok óta sikere-
sen fejlesztik a különböző tapasztalati és elméleti transzferek, mára új dimenziókba 
lépett. A filozófia, a pedagógia és a közgazdasági elméletek érdeklődése a tudás 
értéke iránt szinte egyidős az emberrel. A gazdaság emberi erőforrása és annak le-
hetséges tőkeértéke, a tudás évtizedes kutatások tárgya. A tudás, mint gazdasági 
érték a közgazdaságtan alapkérdéséhez kapcsolódik: mi a gazdasági érték fogalma. 
A tudás értékének vizsgálatában segítségünkre van az értékelmélet és az újraterme-
lési ciklus vizsgálata. A tudás mérésének és értékének megállapítására számos kuta-
tás, kísérlet, tanulmány születik, ezek között nem egy ellentmondással találkozunk. 
Mindemellett nem kevés figyelem irányul a tudástranszfer kérdésire. A személy és 
szervezeti tudás felhasználása az információs eszközök birtokában sokoldalúan 
vehető igénybe, ugyanakkor változatosak azok az utak, ahogy a nyílt vagy rejtett 
tudás(ok) feltárhatóak. A tudás általános felhasználása, menedzselése ma szükség-
szerűen számos tudomány igénybevételével történik. Ennek szellemében első alka-
lommal került sor országos értekezletre (Budapest, 2004. január 22-én) dr. Noszkay 
Erzsébet egyetemi docens, a MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 
Tudásmendzsment Albizottság elnöke mentorálásával azzal a céllal, hogy a tudás-
menedzsment körében eddig történeteket feldolgozzák. 

 A "Hol tart a tudásmenedzsment Magyarországon a kutatók, az alkalmazásfej-
lesztők és a felhasználók szerint" workshop nagy érdeklődéssel kísért előadá-
sai/bemutatói rendkívül széles körben szemléltették, milyen sokoldalú, elméleti és 
gyakorlati megközelítésekben szerepelnek a tudásmenedzsmenttel összefüggő mun-
kálatok a különböző intézményekben, szervezetekben. A zömmel fiatal doktoran-
dusok és idősebb mentor-szakértők mellett a gyakorlat szakemberei is képviseltették 
magukat a rendezvényen. A köszöntőt Noszkay Erzsébet tartotta, Kovács József a 
Magyar Tudományos Akadémia részéről értékelte a kezdeményezést. Az egyetemek: 
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem GTK Vezetés- és 
Szervezési Tanszék (Gelei András egyetemi adjunktus, Kováts Gergely PhD-
hallgató), Budapesti Műszaki Egyetem GTK Információ- és Tudásmendzsment Tan-
szék (Kiss Ferenc tanszékv. h.), Kossuth Lajos Tudományegyetem GTK Menedzs-
ment és Marketing Tanszék (Ujhelyi Mária, egy. adjunktus), Nyugat Magyarországi 
Egyetem (Herczeg János intézetigazgató, Kovács László PhD hallgató, Pécsi Tudo-
mányegyetem Közgazdasági Kar, Vezetési és Szervezési Tanszék (Vajkai András), 
TTK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet (Halmos Csaba tanszék-
vezető, Krisztián Béla tszv. helyettes), Szent István Egyetem GTK Vezetéstudomá-
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nyi Tanszék (Komor Levente tanszékvezető, Fekete Rita egy. tanársegéd). A Mis-
kolci Egyetem GTK Vezetéstudományi Intézete (Szintay István intézetigazgató) a 
közlekedési akadályok miatt nem vehetett részt a workshopon. Az alkalmazásfej-
lesztők közül az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft. (Lengyel Csaba), KFKI 
Számítástechnikai Rt. (Bőgel György), KPMG Hungária Kft. (Tomka János) és a 
Microsoft Magyarország Kft. (Nagy Levente) számoltak be kiterjedt kapcsolatrend-
szereiken keresztül megvalósuló fejlesztési trendjeikről. Az alkalmazó szervezetek, 
a MATÁV Rt. (Sallai László) és a MOL Rt. (Loncsár Tibor) számos érdekes tapasz-
talatot és a vezetés döntéseit segitő eredményes tudásmenedzsment megoldást köz-
vetítettek a részvevőknek. 

A workshopon sajátos megközelítésekben jelentek meg a tudásmenedzsmenttel 
kapcsolatos megoldások. Alapvetően azonban a tanítás/tanulás módozatai, a tanulás 
természetes kogniciója előfeltételei (pl. a hálózatosítás) megteremtése, az előfeltéte-
lek feltárása, a különböző kutatások eredményeinek közreadása alkotta a részvevők 
témáit. Korszakunk a tudásváltás sajátos szakasza.  Ebben, itt most nem részletezve 
hangsúlyozzuk: a foglalkozás vagy a szaktudás nem azonosítható a mesterségbeli 
tudással. A személynek ugyanis nem lehet (szak) tudása általában, csak egy-egy 
szakmát, foglalkozást tekintve.1 

Intézetünk a Tudásmenedzsment megjelentetésével eddig is számot adott a hazai 
és külföldi tudásokkal összefüggő kutatásokról, eredményekről. Változatlan felada-
tának tartja, és értékén kezeli az e körben jelentkező ismereteket. A 2004. január 22-
i workshop a részvevők szerint is hasznos, a további kapcsolatokat erősítő olyan 
alkalom volt, ami ismét ráirányította figyelmet a tudás integrációs értékeire és köz-
vetítésének, felhasználásának megoldási módjaira. 

 

                                                        
1 Rimler Judit: Ecset vagy egér. Közgazdasági Szemle, 2003. december. p.1107 


