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Beszámoló a 9. Európai Tudásmenedzsment Konferenciáról 

 

Százöt tanulmány 983 oldalon, több mint százharminc résztvevő a világ számos 
országából, 27 szekció, három kerekasztal beszélgetés és vita, és számos érdekes 
szakmai érvelés, találkozó. Röviden így összegezhető számokkal az idén az Egyesült 
Királyságban, Southamptonban megrendezett 9. Európai Tudásmenedzsment Konfe-
rencia. A szeptember 4-5 között lezajlott eseményt az ACI1 rendezte a Southampton 
Solent University2 szakmai segítségével. Körülbelül 170 tanulmányból választották 
ki a lektorok azokat a munkákat, amelyek bekerültek a konferencia programjába. 3 

A 9. ECKM-re több tudományterület kutatói érkeztek. A legtöbben a tudásme-
nedzsment (továbbiakban TM) gazdasági és társadalmi aspektusait vizsgálták, de 
akadtak olyan kutatók is, akik például a TM kulturális vonatkozásait elemezték. Na-
gyon széles spektrumot fogott át az előadások köre. A TM-et a technikai aspektusai-
tól, a modellezésig számos diszciplína tekintetében fejtegették. Erről tanúskodik a 
szekciók nagy változatossága is  

A 9.ECKM szekcióinak témalistája 
A TM fejlesztése  TM kezdeményezések Web 2.0 és TM 2.0 A gyakorlat közösségei 

(Communities of 
Practice) TM projektek 

Modellek 

Tudás megosztás/ 
Tudás transzfer 

TM rendszerek és para-
doxonok Esettanulmányok  Innováció 

TM kis és közepes válla-
latoknál  Alkalmazott TM Tudás megosztás TM az állami szektorban 

TM az iparban  
TM a felsőoktatásban  Hogyan szerezhető 

tudás az együttmű-
ködésen keresztül: 

Az egyénitől a szer-
vezetközi tanulási 

folyamatig 

A megfoghatatlan és az 
intellektuális tőke méré-

se 
Emberi tőke a kiváló 

eredményekért  

Az ideiglenes koalíciók, 
szövetségek dinamikája 

Tudásmenedzsment a 
nagyvállalati környezet-

ben  
A tudás menedzselése 

Tudás transzfer  A TM bevezetése és 
értékelése  Kulturális témák  

  Szervezeti kérdések  Tudástérképek és 
döntéshozás    

Forrás: Saját szerkesztés. A több sorba is beírt, kiemelt témakörökben a beérkező írások nagy 
száma miatt több szekcióülést is kellett tartani. 

                                                        
1Academic Conferences Ltd. (http://www.academic-conferences.org/) 2008-10-06 
2 http://www.solent.ac.uk/ 
3 A konferencia anyagait az érdeklődőknek szívesen rendelkezésre bocsájtom a „Tudás-
menedzsment Magyarország” internetes fórumon keresztül. További információk: 
fodorp@ktk.pte.hu. 
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A vizsgálatok legtöbb esetben egy speciális iparág, szektor, szervezeti forma tu-
dásmenedzsment sajátosságait, gyakorlatát vizsgálták, kvalitatív vagy kvantitatív 
módszerekre alapozva. A konferencia előadójaként elmondhatom, hogy profi szer-
vezés és az egymás kutatásai iránti kötetlen érdeklődés jellemezte a konferenciát. 
Már a konferenciát megelőző este a regisztrációknál feltűnt, hogy egy középkorú 
hölgy aktívan fürkészi a névjegykártyám. Kisvártatva oda is lépett és közölte, hogy 
ő Jytte Brender Dániából, az ő szekciójában adunk elő, olvasta az anyagot és nagyon 
kíváncsian várja az előadást. Az ilyen nyitott légkörnek voltak köszönhetőek a kávé-
szünetekben lezajlott kötetlen szakmai diskurzusok is, amelyek igen előremutatóak 
lehetnek a jövőbeni kutatások tekintetében. A program változatosságát biztosította, 
hogy a szekcióüléseket közös kerekasztal-beszélgetésekkel és plenáris ülésekkel 
szakították meg. Ez megfelelő egyensúlyt biztosított a szakmai, elméleti munka és a 
kapcsolatépítési lehetőségek között. A prezentációk magas színvonala, a leadott 
munkák erős akadémiai szintje és a párhuzamos szekciók miatt igen nehéz volt vá-
lasztani az előadások kínálatából. Az megállapítható, hogy új ötletek, trendek van-
nak kialakulóban, azonban a tudásmenedzsment új megközelítése egyenlőre még 
várat magára. 

A vitaindító előadás 
Az első nap nyitó plenáris ülésén a vitaindító prezentációt a konferencia fő támoga-
tója, az Ordnance Survey igazgatója Lawrence Vanessa tartotta, az adat, információ, 
tudás lépcsőnek az első két állomásával foglalkozva. A cég az Egyesült Királyság 
hivatalos, térképészeti vállalata. Az ő üzleti területükön is a jelen és a jövő társa-
dalmának kihívásai, a növekvő mobilitás, a gyors technológiai fejlődés mellett az 
adatok feldolgozása és elérhető információkká átalakítása kulcsfontosságú lesz. Az 
Ordnance Survey nap, mint nap szembesül ezekkel a kihívásokkal. A vállalat egy 
több mint 460 millió rekordból álló adatbázist kezel és, tart karban és biztosít hozzá-
férést a felhasználók számára. Az 1970-es évek végétől eljutottak oda, hogy a papír 
alapú térképeket felváltotta a digitális adatbázis, napjainkra pedig egy több rétegből 
(layer) álló térinformatikai relációs adatbázis (1. ábra). Ennek a rendszernek a segít-
ségével naprakész információkkal rendelkeznek a területi változásokról. Ez nem 
csak az épületek nagyságáig terjed, hanem mára már az adatbázisoknak köszönhető-
en, az épületeken belül a lakások elosztását a különböző közmű rendszerek elhe-
lyezkedését is meg tudják mondani. Naponta körülbelül 5000 változás történik ebben 
az adatbázisban. A pontosság életbevágóan fontos, hiszen például a mentők és a 
tűzoltók ebből a rendszerből nyerik az információkat vészhelyzetek esetén, innen 
tudják az épületek felépítését, a megközelíthetőséget, de még a legközelebbi tűz-
csapok elhelyezkedését is.  

A 2005-ös januári carlisle-i áradásokban például, mivel a város vészterve az 
áradásoknak köszönhetően, az önkormányzat elöntött pincéjében teljesen megsem-
misült, ennek az adatbázisnak a segítségével azonnal meg tudták határozni az érin-
tettek körét, létszámát és címeit, a kritikus, veszélyeztetett infrastruktúrákat, fel 
tudták állítani a mentési tervet. Nem csak a kritikus helyzetekben segít az adatbázis. 
A különböző építkezéseknél a tervezők és a kivitelezők a földalatti vezetékek helyé-
nek pontos leírása révén, gyorsabb, hatékonyabb, biztonságosabb munkát tudnak 
végezni. 

Az adatból az információt a felhasználók nyerik ki, de az adatbázis karbantartása 
nélkül a folyamat nem működne. Érdekesség például, hogy az újonnan kifejlesztett 
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OS Net RTK Service4 rendszerükkel akár 20 mm pontossággal lokalizálni tudják a 
földrajzi helyszíneket (a GPS rendszerek ezt kb. 5-10 méteres pontossággal teszik 
meg). Ezt a rendszert már telepítik az Egyesült Királyság több pontján.  

1. ábra: Az OS több rétegből álló térinformatikai relációs adatbázisának jelenlegi 
rétegei 

 
Forrás: Lawrence V., 2008: Ordnance Survey: underpinning Great Britain with geographic 
information. Vitanyitó előadás a 9. ECKM-en. http://www.academic-conferences.org/ 
pdfs/eckm_Presentationv1.pdf 2008-10-01 alapján saját fordítás. 

A szekciókról  
A tudás és az emberi erőforrás szerepe felértékelődött az információs technológiák 
rohamos fejlődése révén. A szervezetek az immateriális erőforrásaik számbavétele, 
kezelése, hatékonyabb csoportosítása és a vállalati tudásáramlás elősegítése, meg-
szervezése miatt egyre több tudásmenedzsment projektet vezetnek be. A tudásme-
nedzsment projektek szekció egyrészt ezeknek a projekteknek a tárgyalásával, szer-
vezeti feltételeivel foglalkozott, másrészt azokkal az újdonságokkal amiket a tudás, 
mint megfoghatatlan jószág tulajdonságai hoznak a projektmenedzsment diszciplíná-
jába. A tradicionális, megfogható inputokra alapozó iparágakban (pl. építőipar) szé-
les körben elterjedtek a projektmenedzsment módszerek. Ezek a módszerek nem 
másolhatóak teljesen a tudásalapú iparágakban. Ezt empirikus kutatások támasztják 
alá, hiszen a kreatív iparágakban, a kutatásokban, az információ technológiákhoz 
kapcsolható projektekben a normálisnál magasabb a sikertelen projekt-kimenetelek 
száma. Onions Patrick, a The Knowledge Studio leeds-i kutatója szerint ennek rész-
ben oka az, hogy nincsenek adekvát projektmenedzsment módszerek. Kutatásai so-
rán egy olyan elméletet, módszert dolgozott ki, amely hatékonyan segít megoldani 
ezt a problémát.  

A tudásmenedzsment projektek bevezetésében élen járnak a tanácsadó cégek, hi-
szen itt olyan szolgáltató iparágról van szó, ahol az inputok legnagyobb része imma-
teriális és ebből a kiindulási alapból képeznek a tanácsadók később magasabb 
feldolgozottságú és információtartalmú szolgáltatásokat. Itt a humán tőke szerepe 
még hangsúlyozottabb, így ezek a vállalatok élenjárók a tudásmenedzsment szemlé-
let integrált bevezetésében. Megfigyelhető ez a tendencia hazánkban is, pl. a KPMG 
Hungary Tanácsadó Kft. példáján keresztül (Fodor, 2008). Ezt igazolja az is, hogy a 
                                                        
4 Ebben az új rendszerben a műholdas azonosítás mellett a földi sugárzótornyok segítségével a 
jelfeldolgozó vevő nagy pontosságú lokalizálásra válik alkalmassá. 
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TM projektek szekcióban, Southamptonban két tanácsadó cég ilyen irányú projektje 
is bemutatásra került. Mindkét esetben olasz cégeket vizsgáltak a szerzők. A terve-
zés, szervezés, irányítás menedzseri feladatok közül a szervezési kérdésekkel foglal-
kozott Verteramo és De Carolis olasz kutató. A szerzők álláspontja szerint az ideig-
lenesen alakult projekt szervezetek nem tudják a tudást megfelelően továbbörökíteni 
felbomlásuk után. Ezért egy új ún. “double-knit organization” (duplán kö-
tött/csomózott szervezett; DKO) szervezeti formát javasolnak, ahol a projekt csopor-
tok és a gyakorlat csoportjai (communities of practice; CoP) együttesen dolgoznak 
és működnek. Ebben az esetben ugyanis a projektcsoportok célorientáltságát ötvözni 
lehet a CoP-k tudásátadási, tanulási képességeivel. Nem csak a szervezeti forma 
előnyei a fontosak, de a bevezetés kritikus pontjait (csoportalkotás, motivációs és 
jutalmazási rendszerek, részvételi módok, támogató mechanizmusok, a formalizált-
ság foka, stb.,) is megismerjük a tanulmányból.  

A befektetések megtérülése is lényeges kérdése egy beruházásnak a szervezeti 
kérdéseken kívül. Az olasz Ernst & Young példáján keresztül arra a nagyon fontos 
kérdésre (nem!) kaptuk meg a választ, hogy hogyan mérhető a tudásmenedzsment 
rendszerekbe befektetett erőforrások megtérülése. Számomra azt sugallta Scarso, 
Bolisani és Padova előadása, hogy a jelenlegi értékelő módszerek a korábbi hagyo-
mányos szemléletű könyvelési, vállalatértékelési módszerekből fakadnak és bár 
mindegyiknek megvan a maga előnye, de nincs olyan mérési módszer, ami ezen 
projekteknek a hasznát adekvát módón meg tudná mutatni. A döntéshozás minden 
szervezet életében kiemelkedő fontosságú. A vízió, a stratégia és a különböző szintű 
célok felállítása, az erőforrások csoportosítása meghatározza a jövőbeli teljesítményt 
mind a profit, mind a non-profit területeken. A döntéshozás és a tudástérképek kap-
csolatával foglalkozott több kutató is a konferencián. Tudástérképnek tekinthetjük a 
tudások minden vizuális megjelenítési módszerét. Az egyéni tudások, amik ilyen 
térképekben szerepelnek, lehetnek szövegesek, grafikusak, numerikus jelek, vagy 
bármilyen elképzelhető egyéb megjelenítési formák. A térképezést úgy definiálhat-
nánk, mint az egyes elemek, információk és tudások lehetőleg vizuális összekapcso-
lása oly módon, hogy a térképezés maga is többlettudást generál. Cseh kutatók 
(Brožová, Šubrt, és Bartoška) a tudástérképezésnek a folyamatát, strukturált megva-
lósítását tárták fel a szóbeli problémamegfogalmazástól, a formalizáláson és a ma-
tematikai modellezésen át az algebrai megoldás alkalmazásáig. 

Véleményem szerint az általuk hozott tudástérképek nagyban hasonlítanak a 
mérnöki tudományokból ismert folyamatábrákhoz és a vezetéstudományokból ismert 
döntési fa módszerhez és nem töltik be azt a funkciót, amitől egy tudástérkép tény-
legesen tudástérképpé válik; a tudás vizualizálását és elérhetővé tételét mások szá-
mára. Azt gondolom, hogy itt inkább egy újabb döntéstámogató módszerről beszél-
hetünk. A döntések meghozatalának dinamikájáról és ehhez kapcsolódóan a csoport-
döntések aspektusairól értekezett a konferenciakötet egyik szerkesztője Harorimana 
és szerzőtársa, Kamau a helyi egyetem képviseletében. Igen érdekes kontrasztot 
tárnak fel; bár a legtöbb szolgáltató szervezetben a csoportos munkavégzés egyre 
nagyobb teret nyer, a két Dél-Angliában dolgozó szerző a csoportos döntéshozatal 
hátulütőire, negatívumaira hívja fel a figyelmet. Két fő ok kerül elő a tanulmányban, 
a konformitás és a csoport polarizálódása. Harorimana-ék szociálpszichológiai kér-
déseket vetítenek le a döntéshozók csoportjának információátadási szokásaira. Az 
ellentmondó vélemények és információk visszatartását, az elfogult információk 
megosztását és öncenzúrázását figyelték meg kvalitatív kutatásaik során a különböző 
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döntéshozó testületekben. Két szemléletes példával lehet érzékeltetni az előadás 
kérdéskörét. Az egyik, hogy a szerzők tapasztalatai alapján a bizottsági tagokra ne-
hezedő, a szervezeti elvárásokból és normákból fakadó konformitási nyomás gyak-
ran oda vezet, hogy a döntéshozó testület tagjai visszatartanak olyan információkat, 
amelyek a szervezeti kultúrákhoz illeszkedő tradicionális nézőponttól eltérnének. A 
másik esetben a személyes elkötelezettség okoz információs problémákat. A fiatal 
kollégák, azért, hogy szenior társaikat ne tegyék ki támadásnak egyszerűen nem 
osztják meg a releváns információkat a bizottság más résztvevőivel. 

Web 2.0 és TM 2.0 szekció címében is igen érdekes. A Web 2.0 olyan új generá-
ciós internetes alkalmazásokat jelöl, amelyek elsősorban a közösségi tevékenységek-
re épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egy-
mással az információkat. A TM 2.0 elnevezés ennek analógiája, amely a tudás meg-
osztását olyan új technikai eszközökön keresztül végzi el, amely nem csak a felhasz-
nálók passzív lekérdezéseiből állnak, hanem aktívan serkenti őket a tartalmak fej-
lesztésére, a tudás megosztására. Ebben a szekcióban az olasz Salento Egyetem ku-
tatói – Grippa és Secundo – arra keresték a választ, hogy hogyan tudnak ezek az 
újszerű tudásmenedzsment módszerek segíteni egy nemzetközi, multidiszciplináris 
tanítási-távoktatási folyamatot. Az új technológiai fejlesztéseken nyugvó tevékeny-
ség alapú tanítási és tanulási megközelítést mutatott be Rees és Penev a Tudásme-
nedzsment a felsőoktatás szekcióban. Tanulmányukban egyrészről a tudásmenedzs-
ment hasznát mutatják be a felsőoktatásban, másrészt egy új tantárgy keretein belül 
az ún. virtuális közösségek szerepét oktatják a tudásmenedzsmenten belül, természe-
tesen a virtuális közösségek alapját adó web 2.0-ás eszközök segítségével. A belgi-
umi kutató-kolléga, Selhorst pedig a vlissingeni (Hollandia) városi könyvtárban 
bevezetett új tudásmenedzsment módszert mutatta be. Természetesen ez is egy Web 
2.0-ás technológiára épült. A tavaly elvégzett tudásmenedzsment audit, először a 
könyvtár tudásmenedzsment stratégiáját alakította ki, majd megállapította, hogy a 
jelenleg használt intranet alapú alkalmazás nehezen használható és a stratégiának 
nem felel meg. Ezért egy a közösségi fejlesztésen és tudásmegosztáson alapuló wiki5 
rendszert vezettek be. A tanulmány hasznos segítséget nyújt nem csak a módszer 
megismerésében, hanem a hat lépésből álló bevezetési folyamat megértésben is. 

A két fent említett példa az állami szektorból érkezett, azonban az üzleti szférá-
ban is teret hódítanak maguknak a TM 2.0-ás alkalmazások, többek között hazánkban 
is. A Mckinsey tanácsadó cég felmérése szerint a Web 2.0-ás alkalmazásokat a cé-
gek egyre elterjedtebb körben használják. Akad olyan példa is, hogy az ügyfeleknek 
szóló ajánlatot a földrajzi térben egymástól távol levő kollégák a vlissingeni-hez 
hasonló wiki-s technológiával készítik el közösen (Pálfy,2008). Ezeknek a témáknak 
a tanulmányozása minden bizonnyal újabb irányokat nyit a tudásmenedzsment kuta-
tások körében.  

A tudásmenedzsment egyik alapvető feltevése, hogy az input oldalon egyre erő-
södő szerepe van az információnak és a humán tőkének. Sveiby megállapítása sze-
rint a vállalatok értékének nagy része a humán tőkéből, az emberek fejében rejlő 

                                                        
5 A wiki „lehetővé teszi olyan interneten elérhető dokumentumok létrehozását, melyeket egymás-
sal közreműködő emberek tudnak fejleszteni egy egyszerű leíró nyelv segítségével, és ezen lapok 
egyszerű web-böngészővel megtekinthetőek vagy szerkeszthetőek.” http://hu.wikipedia.org/wiki/ 
Wiki 2008-10-06 
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tudásból fakad és ez az a tényező, ami kulcsfontosságú a versenyképesség és a ma-
gas vállalati teljesítmény esetében (Sveiby, 2004). Bár a szakirodalom véleménye 
megoszlik arról, hogy a munkahelyi körülmények milyen mértékben növelik a telje-
sítményt (Titkos, 2000), a tudásmenedzsment az iparban szekcióban portugál kuta-
tók, Cardoso és Meireles, abból az alapfeltevésből indulnak ki, hogy ez a két ténye-
ző szignifikánsan korrelál egymással. Tanulmányukban azt vizsgálják, és mutatják 
ki – az autóiparban dolgozó szalagmunkások megkérdezésén keresztül –, hogy a 
tudásmenedzsment módszereknek, gyakorlatnak szignifikáns, pozitív hatása van a 
munkahelyi élet minőségére. 

A létrehozott és vizsgált négy dimenzióból (tudásmenedzsment szokások, gya-
korlatok; társadalmi és diszkurzív menedzselése a tudásnak; kulturális orientáltság a 
tudás irányában és a stratégiai tudásmenedzsment) az első három a tanulmány meg-
állapításai alapján szoros, pozitív korrelációban áll a munkahely minőségével, míg a 
negyedik tényező nincs különösebb hatással arra. Szintén a portugál Aveiroi és a 
Coimbrai Egyetemek kutatóműhelyeinek az együttműködéseként született meg a 
helyi önkormányzatok és az ipar tudásmenedzsment tevékenységeit összehasonlító 
tanulmány is Brito és Cardoso gondozásában. Az előadásnak két érdekes tanulsága 
is volt. Az egyik, hogy a statisztikai elemzés után megkapott eredmények szerint 
nincs lényeges különbség a két szféra tudásmenedzsment szemléletében, megközelí-
tésében. A másik viszont, hogy más tevékenységi környezetben (turizmus, kreatív 
ipar, felsőoktatás) már nem érvényes az előző megállapítás. Tehát nem a 
szektoriális, vagy finanszírozási forma szerinti, hanem inkább az iparági kategorizá-
lás a megfelelő a TM vizsgálatánál. 

2. ábra: A kulcsalkalmazottak kompetenciájának mérésére szolgáló módszer mérési 
eredményének ábrázolása 

 
Forrás: White G.és Begley S., (2008): Measuring the Intellectual Capital of Individuals: A Key 
Personal Competency Measurement Framework (KPCMF) in: Harorimana D. – Watkins D., 
(2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publis-
hing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 963. p alapján saját fordítás. 

 

Az emberi tőke a kiváló eredményekért szekció anyagai közül White és Begley 
munkáját szeretném kiemelni. Korábban Scarso, Bolisani és Padova előadása kap-
csán azt írtam, hogy nem kaptam választ arra, hogy miképpen lehet mérni a TM pro-
jektek megtérülését. Azonban itt a két angol kutató munkájában erre látok lehetősé-
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get, hiszen egy olyan módszert mutattak be, ami számszerűsíthető eredményeket 
indukál a munkavállalók egyéni kompetenciáinak mérésére (2. ábra). A mérés alapot 
ad a későbbi fejlődés nyomon követésére és a hasznok elemzésére. Külön figyelemre 
méltó, hogy így a szakirodalomban egy kevéssé tárgyalt problémára ad megoldást a 
KPCMF (Kulcsfontosságú alkalmazottak kompetenciájának mérési módszere).  

A globalizáció kiteljesedésével, az infokommunikációs eszközök fejlődésével, 
az országokon, földrészeken átívelő kutatási, tanulási és üzleti összefonódások miatt 
a tudásmenedzsment kutatókat aktívan foglalkoztatják a kultúrával kapcsolatos kér-
dések is. Például az oktatási területen a távoktatás terjedése szükségessé teszi a kü-
lönböző nemzeti kultúrák és az egyéni értékek vizsgálatát a tekintetben, hogy azok 
milyen hatással vannak a tanulás végeredményére. M. Haag, Y. Duan és B. Mathews 
a Bedfordshire Egyetemről, azzal foglalkoznak, hogy a távoktatásban résztvevők az 
egyéni kulturális értékek alapján hogyan élik meg az e-oktatási környezetet és, hogy 
ez mennyiben befolyásolja a tanulási teljesítményüket. A szerzők a kutatásokból 
azonosítják a tényező párokat az e-oktatás és az egyéni értékek, valamint az e-
oktatás és a nemzeti kulturális értékek között. Szintén a nemzeti kultúra kérdésköré-
hez tartozik a keleti és nyugati felfogás különbözősége, mássága és az üzleti életben 
betöltött szerepe. Írországi kutatók, Wang és Cassidy társadalmi-kulturális aspektus-
ból vizsgálják azt, hogy milyen akadályok nehezíthetik mind a nyugati cégek kínai, 
mind a kínai cégek nyugati leányvállalataiban a tudás terjedését (kollektivizmus, 
individualizmus, nyelvi kérdések, ajándékozási szokások, stb.), valamint praktikus 
tanácsokat is adnak ezeknek az akadályoknak a leküzdéséhez. Bár nem ebben a 
szekcióban, de szintén a keleti-nyugati kulturális különbségekkel foglalkozott Rees 
John és Protheroe (Tudásmenedzsment a felsőoktatásban szekció). Megközelítésük-
ben a japán kaizen6 elvét és a tudásmenedzsmentet párhuzamosan alkalmazzák az 
angliai Southampton Solent University stratégiai tervében. A két terület – a teljes 
körű minőségi fejlesztés és kaizen módszerek valamint a tudásmenedzsment – közöt-
ti átfedés a mérési eszközökből, a folyamattérképezésből és az üzleti folyamat fej-
lesztéséből jól érthető.  

Amíg az angliai egyetem a japán módszerek és a tudásmenedzsment kombinálá-
sával próbálkozik, addig a japánoknak kulturális problémákat okoz a tudásme-
nedzsment bevezetése saját oktatási környezetükben. A japán kultúra egy mélyen 
gyökerező hierarchikus struktúra, mind az üzleti, mind az akadémiai területen. A 
kutatók ebben az attitűdben nincsenek késztetve arra, hogy újításokat vezessenek be, 
hozzanak létre. Ettől függetlenül azonban Japánt gyakran, mint a technológiai inno-
váció bölcsőjét emlegetjük. Hol van tehát az ellentmondás? Hogyan lehet egy ilyen 
híresen tradicionális országban sikeres fejlesztéseket végrehajtani? Miért nehézkes a 
nyugati újítások átvétele? Perkins ebben a kulturális környezetben mutatja be cikké-
ben a tudásmenedzsment elméleti és a gyakorlati alkalmazási lehetőséget is. A japán 
Nara egyetem kutatója bemutatja azt a sajátos tradíciót, ahogyan a japánok átveszik 
az új innovatív ötleteket és azt, hogy ezeknek az ötleteknek az alkalmazása hogyan 
kerülhet konfliktusba a kulturális értékekkel.  

                                                        
6 „A Kaizen jobbítást jelent. A munkahelyi alkalmazás során a Kaizen a javítások mindenki bevo-
násával történő folytatását jelenti - a menedzsereket és a dolgozókat is beleértve. ” (Masaaki Imai, 
1986) 17.p.  
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A tudásmenedzsment egyik feladata a tudás átadása, megosztása, áramoltatása, 
hiszen hiába gyűjti, rendszerezi, tárolja ezt az immateriális jószágot a szervezet, ha 
az nem jut el a munkavállalókhoz, akkor nem tud többlettudást generálni, nem hasz-
nosul, nem válik versenyelőnnyé. Az emberi erőforrás menedzsment és a tudásme-
nedzsment szakirodalom legjobb gyakorlatainak összekapcsolásával javasol köve-
tendő mintákat Salis és Morgan a tudás megosztására. Empirikus tanulmányukban 
rámutatnak a vállalaton belüli tudásátadás hatékonyságra gyakorolt pozitív hatására. 
Az ötszáz elemet tartalmazó minta alapján kimutatták, hogy ahol a tudás megosztá-
sára a szemtől szembeni kommunikációt alkalmazzák a (face-to-face communi-
cation; pl. problémamegoldó csapatok, team-ek, senior menedzserek és alkalmazot-
tak megbeszélései, menedzserekből és az alkalmazottak képviselőiből álló bizottsá-
gok), ott nő a vállalati versenyképesség. Véleményem szerint ez részben ellentmond 
annak a nézőpontnak, hogy az információs technológiák adják a tudásmenedzsment 
alapját, hiszen a cikk pont arról értekezik, hogy a tudásátadásnak a személyes kom-
munikáció a leghatékonyabb módja, nem az email, vagy más elektronikus alkalma-
zások. Felfogható a kérdés a szocializáció (az implicit tudás szintén implicit tudássá 
alakítása), kodifikáció, extrernalizáció hatékony módszereinek kutatásaként. 

A tudás áramlás szekció egy másik érdekes előadása (M. Neto, A. M. Correia, P. 
Pinto és J. Aguiar) részben az előbb leírtak ellenkezőjét bizonyította és a technológi-
ai alapú tudásátadás hatékonyságát illusztrálta egy másik környezetben. A portugál 
mezőgazdasági kutatás és fejlesztésben létrehozott, államilag támogatott, internet 
alapú kutató és tudáshálózat (Instituto Nacional da Investigação Agrária, és az 
Instituto Nacional dos Recursos Biológicos) nagyban elősegítette a kutatók tudomá-
nyos együttműködését, cikkek, publikációk megszületését. A közös kutatás a tudás 
születését és megosztását generálja, a rendszer pedig megkönnyítette a résztvevők 
egymásra találását, együttműködését, az információk megosztását.  

A tudásmenedzsmenthez kapcsolód modellek szekcióba a vártnál több cikk érke-
zett, így ez a program mindkét nap zajlott a 9. ECKM-en. Külön öröm, hogy itt ma-
gyar kollégák előadásával is találkoztunk. Gaál Zoltán, Szabó Lajos, Obermayer-
Kovács Nóra, Kovács Zoltán és Csepregi Anikó cikkében egy magyarországi, 120 
elemes mintán végzett kutatás alapján elkészült „tudásmenedzsment profilt”, érett-
ségi modellt mutattak be. A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának kutatói a 
helyes vállalati tudásmenedzsment módszerek elterjedését kívánják elősegíteni. A 
kérdőívek elemzése után hét lényeges faktort azonosítottak a tudásmenedzsment 
gyakorlatok kapcsán. Az ebből a hét faktorból készült modell tapasztalati értékei 
adják egy szervezet „tudásmenedzsment profilját, érettségét”. Ezekkel az értékekkel 
és az ebből készült tudástérképekkel könnyen lehet benchmarking összehasonlításo-
kat végezni és nyomon követni a tudásmenedzsmentben történő változásokat (3. 
ábra). Hasonló kérdésekre keresi a választ a Matos–Lopes szerzőpáros az: „Intel-
lectual Capital Management – A Certification Model” című értekezésében. A kü-
lönbség talán abban rejlik, hogy míg Gaálék a vállalati tudásmenedzsmentet vizsgál-
ják, addig a portugál szerzők az intellektuális tőkére fókuszálnak. Tanulmányukban 
azonosítják azokat a paramétereket, indikátorokat, amelyek az intellektuális tőke 
kezelésének, menedzsmentjének mérőszámai lehetnek (4. ábra). 

Mivel a kutatás kisvállalatokat kérdezett meg, a paraméterek elsősorban ezen 
cégek intellektuális tőke kezelésének mérésére lehetnek megfelelőek. 

A portugálokhoz hasonlóan Reilly is egy bizonyos szervezettípusra, a non-profit 
szervezetekre fókuszált a szekció előadásai között. Modelljével a „relational 
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knowledge domain model”-lel (kapcsolódó tudásterületek modellje) egy holisztikus 
szemléletű megközelítést alkalmaz, ami megoldja a non-profit cégek tudásme-
nedzsment problémáit, és azonosítja a meglévő TM tevékenységeket. A Reutlingen 
Egyetem, német kutatója (E. Ammann) pedig a tudásmenedzsment folyamat- és 
közösségalapú megközelítését integrálja egy olyan, a tudásmenedzsment szervezeti 
életét végigkövető modellbe, ami kezelni tudja a különböző típusú tudásokat is 
(tacit, explicit). 

3. ábra: "Tudásmenedzsment profil" érettségi modell 

 
Forrás: Obermayer-Kovács N., 2007: Tudatos Tudásmenedzselés a Tudásgazdaságban. Doktori 
disszertáció. Pannon Egyetem. http://twilight.vein.hu/ phd_dolgozatok/obermayerkovacsnora/ 
Obermayer_Kovacs_Nora_Tezisfuzet.pdf 2008-10-03 

4. ábra: Az intellektuális tőke modell 
(Lopes és Martins 2000) adaptálása. Matos és Lopes mérési eredményei a portugál 

kisvállalatoknál 

 
Forrás: Matos és Lopes (2008): Intellectual Capital Management – A Certification model. in: 
Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge 
Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 477. p alapján saját 
fordítás. 

Összefoglalás 
Cikkem nem érinti az összes szekció összes előadását, néhány véleményem szerint 
figyelemre méltó dolgozattal és prezentációval foglalkozik. Összességében és a 
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konferencián elhangzott vélemények alapján azonban elmondható, hogy a tudásme-
nedzsment multidiszciplináris tudományterület, nem egyetlen tudomány sajátja.  

A módszerek, a definíciók és a folyamatok tekintetében még mindig nincs egy-
séges álláspont a kutatók között. Nincs a téma művelői között megegyezés arról, 
hogy mi is a tudásmenedzsment, vagy hogy mi képezi a tudást. Új trendek tűntek fel 
a konferencián a TM kutatásokban, azonban az átfogó új megközelítések még várat-
nak magukra. Az azonban egyértelműnek tűnik, hogy a működési környezet, az adott 
társadalmi, politikai, jogi, gazdasági körülmények, a szervezet céljai nagyban meg-
határozzák az alkalmazott tudásmenedzsmentet. A továbbra is gyorsan fejlődő info-
kommunikációs technológiák pedig továbbra is serkentői lesznek a tudásmenedzs-
ment folyamatoknak. A téma kutatói még sok mindent tehetnek e társadalomtudo-
mányi kutatások objektivitása területén.  

Hivatkozások jegyzéke 
Ammann E., 2008.:Enterprise Knowledge Communities and Business Process Modelling 

Reutlingen University, Germany. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th 
European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, 
Egyesült Királyság. 19-26 p. 

Brito E. és Cardoso L., 2008.: Knowledge Management in Two Different Organisational Contexts 
(Local Government Sector Vs. Industrial Sector). in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): 
Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing 
Limited. Reading, Egyesült Királyság. 91-100 p. 

Brožová H., Šubrt T., és Bartoška J., 2008.: Knowledge Mapping in the Decision-making Process: 
Theoretical Analysis and Application. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings 
of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. 
Reading, Egyesült Királyság. 101-110 p. 

Fodor P. (2008): A menedzsment feladatok változása a tudás szerepének növekedése miatt - integ-
rált tudásmenedzsment szemlélet. in.: Buday-Sántha A. (szerk.) 2008.:Pécsi Tudományegye-
tem Közgazdaságtudományi Kara Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola: Évkönyv 
2008. megjelenés alatt.  

Gaál Z, Szabó L., Obermayer-Kovács N., Kovács Z. és Csepregi A., 2008: “Knowledge Manage-
ment Profile” Maturity Model.. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th 
European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, 
Egyesült Királyság. 209-216 p. 

Grippa F. és Secundo G., 2008.: How KM 2.0 Supports Remote Cross-Cultural Learning 
Communities. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European 
Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Ki-
rályság. 241-248 p. 

Haag M., Duan Y. és Mathews B., 2008.: Trial Application of the Schwartz Value Survey on 
Personal Knowledge Development through e-Learning. in.: Harorimana D. – Watkins D., 
(2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Pub-
lishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 257-266 p. 

Imai M., 1986.: KAIZEN, McGrow-Hill, New York, 1986 
Kamau C. és Harorimana D., 2008.:Does Knowledge Sharing and Withholding of Information in 

Organizational Committees Affect Quality of Group Decision Making?. in.: Harorimana D. – 
Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. 
Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 341-348 p. 

Lawrence V., 2008: Ordnance Survey: underpinning Great Britain with geographic information. 
Vitanyitó előadás a 9. ECKM-en. http://www.academic-
conferences.org/pdfs/eckm_Presentationv1.pdf 2008-10-01 

Matos F. és Albino L., 2008.: Intellectual Capital Management – A Certification Model. in.: 
Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge 
Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 471-480 p. 



A tudásmenedzsment aktuális kérdései 

 75

Monteiro S. és Cardoso L., 2008.: The Impact of Human Resources Management on Knowledge 
Management Processes in Industrial Organizations. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): 
Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing 
Limited. Reading, Egyesült Királyság. 353-544 p. 

Neto M., Correia A. M., Pinto P. és Aguiar J., 2008.: Social Network Analysis Applied to 
Knowledge Creation and Transfer in the Portuguese Agricultural R&D Field: An Exploratory 
Study.. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on 
Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 585-
592 p. 

Onions P., 2008.: Projects in the Knowledge Economy. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): 
Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing 
Limited. Reading, Egyesült Királyság. 635-644 p. 

Penev K., és Rees J., 2008.: Development of a “Sticky” Virtual Community in the Internet 
Environment. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European 
Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Ki-
rályság. 645-652 p. 

Perkins R., 2008.:Implementation of Knowledge Management in Japanese Higher Education: The 
Challenge of New Ideas in Systems Bound to a Tradition of Hierarchy. in.: Harorimana D. – 
Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. 
Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 653-660 p. 

Rees J. és Protheroe H., 2008.: Value, Kaizen and Knowledge Management: Developing a 
Knowledge Management Strategy for Southampton Solent University. in.: Harorimana D. – 
Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. 
Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 693-702 p. 

Reilly C., 2008.:The Concept of Knowledge in KM: A Relational Model. in.: Harorimana D. – 
Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. 
Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 703-712 p. 

Salis S. és Williams A. M., 2008.: Knowledge Sharing Through Face- To-Face Communication 
And Labour Productivity: Evidence From British Workplaces. in.: Harorimana D. – Watkins 
D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic 
Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 753-762 p. 

Salojärvi S.–Furu P.–Sveiby K.E. (2004): Knowledge Management and Growth in Finnish SMEs, 
Journal of Knowledge Management Vol. 9, p. 

Scarso E., Bolisani E. és Padova A., 2008.: Measuring the Value of KM Projects: Insights into 
Practical Issues. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European 
Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, UK. 785-
796 p. 

Selhorst K., 2008.:Putting ‘Knowledge Management 2.0’ Into Practice – The Process of Setting up 
a Wiki as a Knowledge Management Tool in a Public Library. in.: Harorimana D. – Watkins 
D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic 
Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 807-816 p. 

Titkos Cs. (2000): Csoportmunka a 90-es években. Egyetemi jegyzet. Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar. 2., bőv. kiad. Pécs : PTE, 2000  

Verteramo S. és De Carolis M., 2008.: Organizing Practices in Projectbased Organizations through 
“Double-knit” Structures: The Case History of “Practice Groups” in a Consulting Firm. in.: 
Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th European Conference on Knowledge 
Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egyesült Királyság. 895-904 p. 

Wang F. és Cassidy J., 2008.:Barriers of Knowledge Sharing in Chinese Subsidiaries: From 
Social- Cultural Aspects. in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): Proceedings of 9th Euro-
pean Conference on Knowledge Management. Academic Publishing Limited. Reading, Egye-
sült Királyság. 923-930 p. 

White G. és Begley S., 2008.: Measuring the Intellectual Capital of Individuals: A Key Personal 
Competency Measurement Framework (KPCMF). in.: Harorimana D. – Watkins D., (2008): 
Proceedings of 9th European Conference on Knowledge Management. Academic Publishing 
Limited. Reading, Egyesült Királyság. 957-966 p. 


