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Tudásmenedzsment 

 1. Rövid alapvetés 

 2. Tudástípusok  

 3. Tudásmenedzsment-modellek  

 4. Szervezeti vagyon  

 5. Egy felsőoktatási 

intézmény tudáskompetenciái  

 6. Akadályok  

 7. Tudásmenedzsment-példák a 

felsőoktatásból. Amit ma lehet 

elkezdeni... 

Tudásmenedzsment… 

 Knowledge management 
(KM) 

 = Ismeretkezelés 

 Def.: megközelítés, amely 
lehetővé teszi egyének, 
csoportok számára, hogy a 
tudást, kollektíven és 
rendszerezetten 
létrehozzák, megosszák és 
alkalmazzák üzleti céljaik 
elérése érdekében.  

Az „információ”-piramis 

bölcsesség  
 

tudás  
 

információ  
 

adat 

„értékvonal” 

„intelligence” 

Tudástípusok   

 Explicit (E), tacit (T) 

 „Ha HP tudná, hogy a HP 

mit tud, háromszor olyan 

nyereséges lenne.” 

 Tudástranszferek:  

T→E – externalizáció 

T→T – kombináció  

E→T – internalizáció  

E→E – szocalizáció 

 

 

KM-modellek 

típus  fókusz  példa 

Rendszerező 

(kodifikációs)  

Hatékony-

ság, push  

Könyvtárak, 

Ernst&Young 

Monsanto  

Kapcsolati (per-

szonalizációs)  

Innováció, 

push + pull  

McKinsey & 

Co., 3M  

Környezeti 

(context based)  

Reakció 

push + pull 

+ pass  

ABN Amro, 

HP  
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Szervezeti vagyon  

 Egyre nagyobb arányban 
megfoghatatlan (2x-12x) 

 Forrása: 1. humán tőke (az 
alkalmazotti kompetencia)  
2. szervezeti tőke (know-how)  
3. ügyféltőke (a vevőkör 
elégedettsége)  
4. szociális tőke (a szervezet 
kapcsolatrendszere) 

 Mérésére: IAM ‘intangible asset 
monitor’ és BSC ‘balanced 
scorecard’ 

A tudásmenedzsment célja 

 Feltérképezése  

 A tudás / ismeret 
felhalmozása (vö.: Colbert) 

 A szinergikus hatások 
gerjesztése (kreatív 
súrlódás)  

 Tervszerű megosztása 

 Új értékek előállítása (value 
adding – „értékhozzáadás”) 

Felsőo. tudáskompetenciák  

 

 Információszerzés 

 Tudásgenerálás  

 Tudásfeldolgozás 

 Oktatás  

 Tudás-kisugárzás 

Információszerzés 

 Szakmai közösségek; 
„kávéautomata” 

 Informális elektronikus 
csatornák 

 Nyomtatott és egyre inkább 
elektronikus adatbázisok, 
könyvtárak 

 Más külső források 
(konferencia, tanulmányút) 

 Saját kutatás  

 „Kreatív súrlódások” 
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Tudásgenerálás, -feldolg. 

 A bizalom megteremtése 
(felső vezetés!!!!!) 

 A kommunikáció 
optimalizálása (a 
formális szabályozása, 
az informális 
ösztönzése) 

 A tanulás ösztönzése és 
elismerése(!)  

Oktatás, tanulás-támogatás 

 Megtanulunk egyre inkább 
hátérbe állni 

 „Szándékos elbizonytala-
nítás” a kinyilatkoztatás 
ellenében 

 Választható csatornák; az 

output mérése 

 Az egymással megosztott 
tudás közös menedzselése 

 Hálózatépítés 

Tudás-kisugárzás 

 Nyomtatott és elektronikus 
publikálás, hírlevél-kiadás 

 Jelenlét elektronikus 
levelezőlistákon, fórumokon 

 Externalizáció és 
szocializáció; „műhely”  

 Tudástérkép elérhetővé 
tétele 

 A település intellektuális 
infrastruktúrája 

 Egyúttal pr és marketing is! 

Akadályok a KM-ben 

 Munkatársi bizalmatlanság 

 Nem megfelelő szervezeti 
kultúra (hatalom~ és 
szerep~ helyett feladat~ 
vagy személy~ szükséges) 

 Szervezeti életkor 

 Egyéni kompetenciák 

 Ellenérdekeltségek 
(takargatnivalók?)   

Kormányzat 

Tudomány 

Civil szféra 

Ipar 

A könyvelő mint akadály itt; 

arisztokratizmus, üzlet-ellenesség ott 

Kevés átjárás, nagy szakadék  

Forrás: Z. Karvalics László:  

A magyar információs társadalom 

kötőszövetei, avagy hogyan 

mozdítsuk meg a Wilson-

gyémántot? 
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Példák a felsőoktatásból 

Amiket ma lehet elkezdeni... 

 Publikációk hozzáférhetővé 
tétele a weben 

 A főiskolai portál 
naprakészen tartása 

 Szabályozott belső komm. 
mellett levelezőlisták, fórum 

 Kapcsolatfelvétel azonos 
érdekű üzleti szervezetekkel 

Példák a felsőoktatásból 

Amiket ma lehet elkezdeni... 

 Benevezés egy üzleti 
konferenciára előadónak 

 Cikkírás saját szakmán 
kívüli vagy ismeretterjesztő 
lapba 

 Kutatási jelentés (és 
sajtótájékoztató ;-) 

 Városi „tudósklub” 

 Hírlevél saját 
szakterületemen 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

 

http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/197/km-kefo.ppt 

 

Mikulás Gábor 

  www.gmconsulting.hu   

mikulasg@gmconsulting.hu 


