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3 Bevezetés 
Jelen beavatkozási területen – mint a szervezetfejlesztési program minden beavatkozási 

területén – támaszkodtunk a program által rendelkezésünkre bocsátott módszertanra, a 

Magyary módszertanra. 

 

Igyekeztünk a módszertan minden előírt lépését érdemben és hatékonyan teljesíteni, majd 

a kinyert információkra támaszkodva a további lépéseket előkészítve, mélyen, pontosan 

végrehajtani és az belső eredménytermékeket úgy előállítani, hogy az a fejlesztés során 

egyértelműen a fejlesztés eredményességét szolgálja és a fejlesztést követően akár 

mintaként szolgáljon egy-egy valamelyest hasonló feladat vagy részfeladat 

végrehajtásához. 

 

A dokumentumban tehát a tudásmenedzsment beavatkozási területen végzett fejlesztés 

részleteit mutatjuk be, melyre azért éreztük, hogy szükség van, mert több tüneti probléma 

is érzékelhető a belső működés tekintetében, ami megoldásra szorul. 

 

Ilyen probléma jellegű tünet többek közt, hogy rendkívül nagy mennyiségű információ áll 

rendelkezésre és keletkezik folyamatosan és a rendelkezésre álló idő jellemzően kevés 

ahhoz, hogy az információkat szisztematikusan megosszuk. Az idő mellett az emberi 

erőforrás is jellemzően kapacitás korlátként jelentkezik mind a megosztás, mind a 

befogadás tekintetében.  

 

Az alapvető kapacitáshiányok mellett több fizikai akadálya is van a megosztásnak többek 

közt a térbeli határok miatt nehezen megoldható az információáramlás valamint az 

Igazgatóság épületének mérete. 

 

Jelen fejlesztés során természetesen nem minden felmerülő nehézségre, problémára tudunk 

megoldást keresni, de törekszünk arra, hogy azokra a problémákra reflektálva, melyek a 

hatékonyság növelésével javíthatóak, kiküszöbölhetőek eredményesen megoldást találjunk. 
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4 A beavatkozási terület céljai 
 

Ahhoz, hogy a projekt sikeresen végződjön, biztos alapokra kell fektetni. Ez nem más, mint 

a célok átgondolt lefektetése. Ezek a célok fogják vezetni a kezeinket a fejlesztés során, és 

minden lépésnek ezirányba kell változtatnia a helyzeten. Alapvetően természetesen célunk, 

hogy a korábban említett „tünetekre” megoldást találjunk és azt hosszú távon működtetni 

tudjuk, de a fejlesztés tekintetében konkrét a beavatkozási területre vonatkozó célokat kell 

kitűznünk a pontos végrehajtás érdekében. 

 

Fontos ezeket a célokat kommunikálni a dolgozók felé is, hogy tudják mi értelme van a 

lezajló változásoknak. Amennyiben ez a kommunikáció sikeres, úgy a későbbiekben 

nagyobb részvételre számíthatunk a bevezetett fórumokon illetve az eszközök 

használatbavételénél. 

 

A jelen projekt keretében kifejezetten fontos kimondanunk azt, hogy ez csupán a Nemzeti 

Parkon belüli tudásra irányul. A jelen fejlesztések célja a szervezeten belüli tudásról alkotott 

kép feltérképezése, és eme tudás felhasználásának javítása.  

 

Figyelembe véve tehát a tudásmenedzsment preferenciákat, a szervezeti célokat, és az 

eddig tapsaztalt hiányosságokat, nehézségeket, az alábbi célfát rajzoltuk fel. 

 

1. ábra Célfa 

Birtokolt tudás nagyobb mértékű hasznosulása 

Birtokolt tudás 
nyilvántartásának fejlesztése 

Közös és 
azonos 

adatforrásokr
a épülő 

megosztás 

Aktuális 
információk 
rendszeres 
megosztása 

Munkatársak 
tudásmegosztásának fejlesztése 

Adatfelhasznál
ók folyamatos 

képzése 

Felelős 
személyek 
kijelölése 
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A szervezeti szintű célok figyelembevételével az tudásmenedzsment kapcsán fontos, hogy a 

fejlesztés során a tudás belső és külső hasznosulására vonatkozóan milyen célok 

határozhatóak meg – leginkább a hosszú távú fejlesztés tekintetében fontos ezt látnunk. 

 

A belső és külső hasznosulás vizsgálata során az alábbi ábrát rögzítettük: 

 

Szervezeti célok 

 

Tudásmenedzsment célok 

 Célok  Célok megvalósítása 

Tudás belső 

hasznosulása 
Egységes, közös és azonos 

adatforrásokra épülő online 

információ megosztás 

Adatforrások javulása 

Adatfelhasználók fejlődése 

 

Adatforrások szintetizálása 

Adatforrások minőségi fejlesztése 

Adatfelhasználók tudatos – 

adatforrásokkal párhuzamos - 

fejlesztése 

Tudás külső 

hasznosulása 
Rendszerezett, külső megosztásra 

– főként látogatók és 

társintézmények részére - 

alkalmas struktúra kialakítása 

Tudásmegosztással kapcsolatos 

kapacitás hiány (humán erőforrás) 

Külső megosztásra alkalmas 

felületek, fórumok megteremtése 

A tudás rendszerezése 

Kapacitás biztosítása 

A külső tudásmegosztásra 

alkalmas fórumok megszervezése 

 

2. ábra Alcélok 
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5 A beavatkozási terület szakaszai 

 

3. ábra Tudásmenedzsment 5 szakasza 

 

A tudásmenedzsment beavatkozási terület a fenti ábrán jelölt öt szakaszból áll. 

 

Az egyes szakaszokhoz dedikáltan tartoznak bizonyos tevékenységi lépések, melyeket a 

megvalósítás során igyekszünk maradéktalanul – de az DINPI esetleges speciális 

működésére szabva – végrehajtani. 

 

Az egyes szakaszokhoz kapcsoló lépéseket a következő ábrán szemléltetjük: 

 

1 

•Érettségi szint 
meghatározása 

2 

•A tudás 
architektúra 
létrehozása  

3 

•A tudás 
tárolása 

4 

•Tudás 
megosztása 

5 

•Tudás 
felhasználása 

(Fenntartás) 
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4. ábra Tudásmenedzsment lépései 

  

I. szakasz: A szervezet érettségi szintjének 
meghatározása a tudásmenedzsment 

területén 

1. módszertani lépés: szakmai koordinátor kijelölése 

2. módszertani lépés: az egyén és a szervezet szintjén a 
tudás és tudásmenedzsment fogalmának definiálása 

3. módszertani lépés: a szervezetnél már létező tudás 
beazonosítása (tacit és explicit) 

4. módszertani lépés: a szervezetnél már működő 
tudásmenedzsment folyamatok beazonosítása 

II. szakasz: A tudás architektúra létrehozása  

5. módszertani lépés: a szervezeti tudásmenedzsment 
céljának meghatározása a szervezet stratégiai 

célkitűzéseivel összhangban 

6. módszertani lépés: a meghatározott tudásmenedzsment 
cél eléréséhez szükséges tudásfolyamatok meghatározása 

és kialakítása 

7. módszertani lépés: szervezeti tudáshálózat kialakítása, 
tudásmegosztás kulcsszereplőinek kijelölése 

8. módszertani lépés: a tudásmenedzsment célok szervezeti 
egységre történő lebontása 

III. szakasz: A tudás tárolása 

9. módszertani lépés: a tudásmegosztó 
folyamatok működéséhez szükséges 

informatikai háttér/megoldások meghatározása 
és kialakítása 

10. módszertani lépés: a szervezet munkatársai 
ismereteinek/képességeinek/szakterületi tapasztalatainak 

összesítése 

IV. szakasz: Tudás megosztása 

11. módszertani lépés: formális tudásmegosztási folyamatok 
kialakítása 

12. módszertani lépés: informális tudásmegosztási 
folyamatok kialakítása 

13. módszertani lépés: értékteremtő, hatékonyságnövelő 
tudásmegosztó folyamatok meghatározása 

V. szakasz: Tudás alkalmazása/felhasználása  

14. módszertani lépés: a tudásmegosztó folyamatok 
gyakorlati alkalmazása 

15. módszertani lépés: a tudásmegosztás 
eredményességének mérése 
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5.1 Szakmai munkacsoport 
 

A módszertant követve ai munkacsoportot felállítottuk. Ez a munkacsoport lesz az, akikkel 

dolgozva a fejlesztést elvégezhetjük a feladatokat, meghatározhatjuk a célokat, és a 

kialakítandó újításokat meghatározhatjuk. 

 

A munkacsoport felállítása során fontos szempont volt, hogy olyan munkatársakat 

válasszunk akik tudásukkal, tapasztalatukkal nagy mértékben segítik a tudásmenedzsment 

projekt elvégzését. A kiválasztáshoz szükséges néhány információ a munkatársakról, úgy 

mint az egyéni kompetenciák, és az általuk birtokolt tudás. Ez azonban csupán tapasztalati 

úton állt eddig rendelkezésre. 

 

A munkacsoport tagjait tehát a fenti gondolat mentén választottuk ki. 

 

A tagokat az alábbi táblázat tartalmazza. 

A tagok megválasztását követően számba vettük, hogy mely tagnak van a legtöbb 

munkatárssal közvetlen kapcsolata, így nagy valószínűséggel a legtöbb egyedi munkatársat 

érintő információja az esetleges nehézségeket illetően is. 

 

A tagok megnevezését követően a tagok vezetőt választottak maguk közül. A választott 

vezető szintén az alábbi táblázatban jelöljük. 

1. táblázat A szakmai koordinátor és a munkacsoport tagjai 

Név 
Munkacsoportban 

betöltött szerep 
Pozíció 

Füri András tag igazgató 

Sipos Katalin tag szakmai igazgatóhelyettes 

Bokros Katalin tag gazdasági igazgatóhelyettes 

Baranyai Zsolt vezető Természetmegőrzési Osztály osztályvezető 

Dr. Kézdy Pál tag Pályázatkezelési Osztály osztályvezető 

Dr. Kónya 

Gergely 

tag Jogi és Igazgatási Osztály osztályvezető 

Halász Antal tag Erdészeti, Vadászati és Őrszolgálati Osztály 

osztályvezető 

Előd Réka tag Ökoturisztikai és Környezeti Nevelési Osztály 

osztályvezető 

Óváry Melinda tag Vagyonkezelési Osztály osztályvezető 
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5.2 A tudás fogalma  
 

A fejlesztés második lépéseként feltérképeztük, hogy a vezetők és a dolgozók a tudásról és 

a tudásmenedzsmentről hogyan gondolkodnak. 

 

Egy ötletbörze keretében körüljártuk a témát és az alábbiak szerint rögzítettük a keletkezett 

információkat. 

 

Az ötletbörzét egy szabad asszociációs feladattal kezdtük, ami alapján felrajzoltunk egy 

mentális térképet, ami tudásról alkotott képet tükrözi. Ezt követen a jelenlegi 

tudásmegosztó folyamatokra tértünk át, ami szervezeti egységek szintjén akár különböző is 

lehet a szokások alapján. A jelenleg alkalmazott tudásmegosztó folyamatokat az ötletbörze 

végén értékeltük. 

 

 

Az ötletbörze keretében tehát összegyűjtöttük, milyen szavakra gondolnak a résztvevők a 

tudás szó hallatán. A gyakorlat keretében változatos reakciókat kaptunk. 

 

Arról kérdeztük a résztvevőket, hogy mire asszociálnak a tudás szóról, mi jut eszükbe. 

 

A válaszokat a következő ábrán foglaljuk össze. 

 

5. ábra Mentális térkép 

 

A mentális térkép alapján látható, hogy széles skálán mozognak az asszociált szavak, tehát 

röviden annyi állapítható meg a szavak átolvasása kapcsán, hogy alapvetően gyakorlatias 

és emellett kreatívan gondolkodó csapat fogja végezni a fejlesztést, valamint az, hogy a 

tudás, mint fogalom nem egy séma szerinti zárt rendszer, ami a tevékenység 

rugalmasságát, hatékonyságát agyon nyomja. 

 

A következő lépésként az eddig alkalmazott fórumokat vettük számba, melyek az alábbiak: 

 

 

tanulás könyvtár gondolat logika  tudomány műveltég

 hozzáértés tájékozottság  jártasság szakértelem képesség

 igazság hit igazolás állítás munka  eredmény

 hatékonyság  fejlődés tapasztalat elemzés iskola 

 képesség hozzáértés   ismeret  megalapozottság

 együttműködés  gondolatismeret kifejezés megismerés 

  tapasztalat  szaktudás szakismeret  rutin
 szakszerűség 
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1. Havi Értekezlet 

2. Osztályértekezlet 

3. Belső Kommunikáció (Levelezés, Telefon) 

4. Virtualoso Workplace 

5. Közös könyvtárszerkezet a központban 

A fórumok alapvetően jól működnek – az idő hiány miatt olykor nem kellően szervezettek, 

de ez elenyésző eset – amivel a csapat tagjai is elégedettek, ugyanakkor egységes 

véleményen van a munkacsoport abban, hogy az egyes nagyobb volumenű – keletkező 

információhalmaz tekintetében értve a volument – események, programok, projektek 

keletkező információ mennyisége gyakran nincs kellően szisztematikusa közzé téve. 

 

5.3 Tudásmenedzsment folyamatok a szervezetnél 
 

Az említett folyamatok főként a Nemzeti Park működéséből eredendően kialakuló 

folyamatok, melyeknek a fő feladatuk nem a tudás áramoltatása. Ezek a folyamatok 

jellemzően más, dedikált feladattal rendelkeznek, úgy mint feladatok kiosztása, határidők 

megjelölése és betartatása. Említésre kerültek formális és informális folyamatokat is. A 

formális folyamatok előnye, hogy szervezett keretek között, ellenőrizhetően zajlanak, így 

eredményességüket nyomon lehet követni. Az informális folyamatok ellenben nagyrészben 

követhetetlenek. Jellemzően a háttérben zajlanak, és az említett folyamatok végigkísérik az 

összes munkafolyamatot, szervzeti egységtől függően. 

 

Fontos megemlíteni a Virtualoso Workplace-t. Ez egy felhő alapú információs rendszer 

melyben a dokumentált tudás tárolható. Ez kifejezetten fontos a projekt szempontjából, 

hiszen az informatikai háttér területén már elindult fejlesztést jelez.  

 

A beavatkozási terület átvizsgálását megerősítendő, tudásmenedzsment kérdőíveket 

töltettünk ki munkatársakkal, melyek összegzése mellékletként megtalálható. 

 

A kérdőív kiküldésekor a dolgozók tájékoztatva lettek: 

  a kérdőív anonimitásáról,  

 milyen folyamat keretében történik a kérdőív kitöltése; 

 miért stratégiai fontosságú a kérdőív kitöltése, és mihez járul hozzá 

 mi a kérdőív célja, annak várható eredménye; 

 mik a további feladatok; 

 mikor kap visszacsatolást a kitöltő a kérdőív eredményeiről; 

 kitöltési határidőről,  

 visszaküldés módjáról. 
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Az anonim kérdőívek összegzésre kerültek és a kinyert információkat felhasználtuk a 

fejlesztés megalapozása során. 

 

A fejlesztés megalapozását rendkívül fontosnak tartottuk, azaz azt, hogy széles körből 

származó, objektív információkra támaszkodva hozzunk döntéseket a fejlesztések során. 

 

A korábban tervezett interjúkészítést nem tartottuk indokoltnak többek közt azért, mert a 

munkacsoport tagjai jelentős tapasztalattal rendelkeznek, melyet a közös egyeztetések 

során folyamatosan megosztanak. 

 

A beavatkozási területhez szükséges objektív információk, tapasztalatok begyűjtését igen 

széles körre terjesztettük ki két megrendezésre kerülő workshop megtartásával. Korábban 

konkrét tájegységek látogatását terveztük, de a beavatkozási terület mélyebb megismerése 

során a munkacsoport közös döntése alapján nem ragaszkodtunk a kifejezetten tájegység 

szintű workshop-ok tartásához.  

 

A megtartott workshop-ok dokumentációja a mellékletek közt megtalálható. 

 

5.4 A már létező tudás beazonosítása 
 

A projekt következő lépése a meglévő tudás feltárása. Ebben a lépésben fontos, hogy 

objektív képet alkossunk a szervezetben megtalálható, a szervezeti egységeknél és az 

egyéni szinten található tudásról, annak mennyiségéről és helyéről. 

 

A tudásmenedzsment kérdőív segítségével kifejeztten egyszerű felmérni a tudásvagyont. A 

kérdőív egyes kérdései kifejeztten erre a területre irányulnak, így az alább látható 

kompetencia térkép került elkészítésre. A térkép tartalmazza a kulcspozíciókat, melyeket az 

ötletbörze és a kérdőív során megjelölésre kerültek. 

 

Fontos továbbá, hogy a DINPI dolgozói átlagos napi 5-10 emberrel egyeztetnek a 

munkafolyamatok elvégzése közben, ami a kulcspozíciók szempontjából beszédes, hiszen 

nagy valószínűséggel ezen pozíciókban helyet foglaló egyének ezáltal rendkívül leterheltek, 

hiszen több kommunikációs vonal hozzájuk vezet, vagy rajtuk halad át. 
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6. ábra Kompetencia térkép 

 

A főbb tudásbirtokosok beazonosítása mellett feladatunk volt a szervezeti tudásvagyont is 

feltérképezni. Ezt az alábbi táblázatban rögzítettük, és az anonim kérdőívekre adott 

válaszok alapján töltöttük ki. 

  

•Osztályvezetők 

•Igazgatóhelyettesek 

•Jog- és egyéb tanácsadók 

•Területi referensek 

•Természetvédelmi őrök 

Kulcspozíciók 
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2. táblázat Meglévő tudás 

Témakörök Van/nincs Elérési útvonal 

Szervezeti ábra 
Van SzMSz 

A szervezet 

munkatársainak 

tudására vonatkozó 

adatok összegyűjtése 

Van Munkaköri leírásokban és az 

azokhoz kapcsolódó 

dokumentumokban bizonyos 

mélységig 

A szervezeti egységek 

szervezeti 

tudásvagyonára 

vonatkozó adatok 

összegyűjtése 

van Az adott egység által 

elkészített szellemi 

termékekben 

A szervezet 

munkaszabályzatait 

szabályzó eljárások 

összegyűjtése 

van Iktatott dokumentumok közt 

Szervezeti eljárások 

összegyűjtése 
van Iktatott dokumentumok közt 

Szervezeti 

eljárásokhoz 

kapcsolódó sablonok  

van  Iktatott dokumentumok közt 
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5.5 Tudásmenedzsment folyamatok azonosítása 
 

A szervezetben meglévő tudás azonosítása és elérési útvonalainak rögzítése után a 

módszertan által javasolt helyzetértékelő sablon segítségével a tudásmenedzsment 

folyamatok azonosítására tértünk át. 

 

A helyzetértékelő sablon kitöltése a tudásmenedzsment beavatkozási területen eddig 

elvégzett munkák, begyűjtött információk, valamint a tapasztalatok, a koordinátor egyéni 

információi alapján történt. 

 

3. táblázat Helyzetértékelő (TÉNY) 

Folyamat 

 TÉNY 

Rendelkezik a szervezet TM 

stratégiával?   

nem 

Van-e a szervezetnek elkülönített 

forrása a TM-el kapcsolatos 

kiadásokra? 

nincs 

Milyen formális tudásmegosztó 

csatornák léteznek a szervezeten 

belül? 

Havi értekezletek 

Osztályértekezletek 

Belső hálózat 

Továbbképzések 

Milyen informális tudásmegosztó 

csatornák léteznek a szervezeten 

belül? 

Személyes kommunikációs csatornák 

(telefon, e-mail) 

A szervezeten belül milyen 

mértékben vannak az egyes 

munkafolyamatok dokumentálva? 

Az összes szervezeti egység 

munkafolyamata nagy mértékben 

dokumentált 

A szervezeten belül milyen 

mértékben kerül megosztásra az 

egyes szervezeti egységeknél 

dokumentált tudás? 

Nagyrészben 

A dokumentált tudás milyen 

mértékben kerül a későbbiek során 

hasznosításra? 

A megosztott tudás kis mértékben 

hasznosul, de jellemzően újra felkeresik a 

tudásbirtokosokat 

Technológia 

A szervezet rendelkezik-e a 

tudásmegosztást támogató 

igen 
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technológiával? 

A szervezeti tudás milyen 

mértékben kerül megosztásra a 

kialakított technológiai háttér 

segítségével? 

a technológiai háttér közepes mértékben 

kihasznált, a fejlesztés egyik fő területe ez 

Humán erőforrás 

Dokumentáltan felmérésre kerül-e a 

szervezetben a munkatársak 

feladataik ellátásához szükséges 

tudása? 

A tudás részben kerül felmérésre és a  

szükséges készségek, kompetenciákat 

azonosítják 

A munkatársak készségei és 

kompetenciái milyen 

rendszerességgel kerülnek 

kiértékelésre? 

nincs ilyen folyamat 

A kompetenciák fenntartása és 

növelése érdekében a szervezet 

tart-e rendszeres tudásfrissítő 

képzéseket? 

Szakirányú továbbképzéseket tartanak 

Van-e a szervezetnek módszere 

arra, hogy azonosítsa a kritikus 

tudással rendelkező dolgozókat? 

nincs 

Van-e a szervezetnek programja a 

szervezeten belüli kritikus tudás 

megőrzésére? 

nincs 

Van-e a szervezeten belül TM 

folyamatok koordinálásáért felelős 

személy? 

 

nincs 

Tett-e lépéseket a szervezet annak 

érdekében, hogy TM folyamatok 

tudatossá váljanak a 

munkatársainak tevékenységében? 

Kifejezetten erre irányuló törekvés még 

nem volt, de a szervzeti kommunikáció 

törekedett at duásmegosztás ösztönzésére 

Milyen módon ösztönzi a szervezet a 

dolgozókat a tudásmegosztásra? 

Pozitív visszacsatolás a teljesítmény 

értékelésnél 
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6 A tudás architektúra létrehozása 
 

 
 

7. ábra A tudásmenedzsment szakaszai 

 

6.1 Szervezeti tudásmenedzsment célok 
 

A projekt előrehaladtával a tevékenységek, célok, eredmények egyre inkább 

konkretizálódnak, hiszen célunk, hogy a fejlesztés végére megalapozott információkra 

támaszkodva hozzunk döntést a fejlesztéseket illetően. Ennek érdekében mind a konkrét 

problémákra, mind pedig a konkrét célokra reflektálunk. 

 

Az alábbiakban a problémák alapján készített probléma fát vázoljuk: 

 

 

8. ábra Problémafa 

•Tudás 
felhasználása 

(Fenntartás) 

5 

•Tudás 
megosztása 

4 

•A tudás 
tárolása 

3 

•A tudás 
architektúra 
létrehozása  

2 

•Érettségi szint 
meghatározása 

1 

A tudás megosztása 
akadozik 

Meglévő tudás 
dokumentációja nem 

elégséges 

Belső rendszer fejletlen 

Dokumentálatlan 
tudáshalmazok 

Dokumentált tudás 
hasznosulása elégtelen 

A rendszer kihasználatlan 

Felelős személy(ek) hiánya 
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9. ábra Célfa 

A felvázolt problémák kiküszöbölésének céljából több projekt cél került megfogalmazásra. 

Ezeket a célfában rögzítettük. A fejlesztés során arra törekedtünk, hogy a célok elérése felé 

közelítsünk. A projekt során elért eredményeket továbbá fenntarthatóvá is kell tenni, így 

nagy hangsúly került az olyan fejlesztések bevezetésére mely a célok megvalósulását 

konkrétan támogatják. 

 

6.2 Tudásfolyamatok meghatározása és kialakítása 
 

A célok elérése érdekében a helyzetértkelő sablon módosítását végeztük el. ATÉNY oszlop 

mellé készítve egy TERV oszlopot az elérni kívánt állapotról, úgy az összehasonlítás 

egyszerűbbé válik és a megtenni szükséges lépések könnyebben definiálhatóak. 

4. táblázat Helyzetértékelő (TERV - TÉNY) 

Folyamat 

 TÉNY TERV 

Rendelkezik a szervezet TM 

stratégiával?   

nem igen 

Van-e a szervezetnek 

elkülönített forrása a TM-el 

kapcsolatos kiadásokra? 

nincs legyen 

Tudásmegosztás fejlesztése  

Tudás dokumentációjának 
fejlesztése 

Informatikai rendszer 
fejlesztése 

Tudás dokumentálás 
folyamatának fejlesztése 

Dokumentált tudás 
szélesebb körű terjesztése 

Felhasználók rendszeres 
képzése 

Felelős Személyek 
kinevezése 
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Milyen formális 

tudásmegosztó csatornák 

léteznek a szervezeten belül? 

Havi értekezletek 

Osztályértekezletek 

Belső hálózat 

Továbbképzések 

Fórumok kiegészítése 

kifejezetten 

tudásmegosztásra 

szervezett fórumokkal 

Milyen informális 

tudásmegosztó csatornák 

léteznek a szervezeten belül? 

Személyes 

kommunikációs csatornák 

(telefon, e-mail) 

- 

A szervezeten belül milyen 

mértékben vannak az egyes 

munkafolyamatok 

dokumentálva? 

Az összes szervezeti 

egység munkafolyamata 

nagy mértékben 

dokumentált 

A munkafolyamatok 

olyan mértékben 

legyenek 

dokumentálva, hogy a 

társosztályok 

munkájának 

segítségére legyenek  

A szervezeten belül milyen 

mértékben kerül 

megosztásra az egyes 

szervezeti egységeknél 

dokumentált tudás? 

Nagyrészben A jelenlegi folyamatok 

elégségesek, de a 

fejlesztés során az 

igények is nőni fognak 

A dokumentált tudás milyen 

mértékben kerül a későbbiek 

során hasznosításra? 

A megosztott tudás kis 

mértékben hasznosul, de 

jellemzően újra felkeresik 

a tudásbirtokosokat 

Amennyiben a 

rendelkezésre álló 

tudás ismertté válik, a 

tudás iránti igény is 

tisztulni fog. Tervezés 

ezt a folyamatot 

követően lehetséges. 

Technológia 

A szervezet rendelkezik-e a 

tudásmegosztást támogató 

technológiával? 

igen - 

A szervezeti tudás milyen 

mértékben kerül 

megosztásra a kialakított 

technológiai háttér 

segítségével? 

a technológiai háttér 

közepes mértékben 

kihasznált, a fejlesztés 

egyik fő területe ez 

szabad felhasználású 

térinformatikai 

szoftverek nagyobb 

arányú használata 

tervezett 

Humán erőforrás 

Dokumentáltan felmérésre 

kerül-e a szervezetben a 

munkatársak feladataik 

A tudás részben kerül 

felmérésre és a  

szükséges készségek, 

- 
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ellátásához szükséges 

tudása? 

kompetenciákat 

azonosítják 

A munkatársak készségei és 

kompetenciái milyen 

rendszerességgel kerülnek 

kiértékelésre? 

Rendszeres teljesítmény 

értékelés van a 

szervezetnél 

- 

A kompetenciák fenntartása 

és növelése érdekében a 

szervezet tart-e rendszeres 

tudásfrissítő képzéseket? 

Szakirányú 

továbbképzéseket 

tartanak 

A szakirányú 

képzések mellett 

egyéb szakmai és 

együttműködő 

területek fejlesztése 

Van-e a szervezetnek 

módszere arra, hogy 

azonosítsa a kritikus 

tudással rendelkező 

dolgozókat? 

nincs Jelen fejlesztésben 

végrehajtott 

módszertan alapján a 

továbbiakban 

azonosítsuk 

Van-e a szervezetnek 

programja a szervezeten 

belüli kritikus tudás 

megőrzésére? 

nincs A kritikus tudás 

azonosítását követően 

van lehetőség a 

megőrzés módját 

megtervezni 

Van-e a szervezeten belül TM 

folyamatok koordinálásáért 

felelős személy? 

 

nincs legyen 

Tett-e lépéseket a szervezet 

annak érdekében, hogy TM 

folyamatok tudatossá 

váljanak a munkatársainak 

tevékenységében? 

Kifejezetten erre irányuló 

törekvés még nem volt, de 

a szervzeti kommunikáció 

törekedett at 

duásmegosztás 

ösztönzésére 

A tervezett fórumok 

bevezetésével példát 

mutatva lokális – 

osztály- és egyén 

szintű – 

tudásmegosztás 

hosszú távon a cél 

 

Milyen módon ösztönzi a 

szervezet a dolgozókat a 

tudásmegosztásra? 

jelen fejlesztés keretében, illetve a kialakított 

folyamatok későbbi tapasztalatai alapján tervezzük 

kialakítani  

jelenleg a tudás fogadóinak köszönete és a 

felhasználókkal való együttműködés, ami pozitív 

visszacsatolás 
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6.3 A tudásmenedzsment célok szervezeti egységre történő 
lebontása 

 

A tudásmenedzsment célok lebontásához több eddig elkészített belső eredményterméket is 

felhasználunk, melyek az alábbiak: 

1. a szervezeti célokból levezetett alcélok 

2. a definiált kulcspozíciók 

3. a problémafa 

4. a célfa 

 

A célok megvalósulásában természetesen jelentős szerepe van a szervezeti egységek 

szintjének, hiszen a globális hatás a szervezeti egységek egyes pozícióit – főként a vezetői 

pozíciót – betöltő egyének tudják csak generálni. 

 

A szervezeti egységek szintjére vetített célok – a korábbi vizsgálatokra és tapasztalatokra 

alapozottan – az alábbiak: 

 

1. az információk strukturálása 

2. megfelelő eszköz felkutatása az információk időhatékony megosztására 

3. információmegosztó fórumok hatékony és rendszeres alkalmazása 

4. a tudásbirtokosok tudásának örökíthetőségének feltérképezése 

5. adatfelhasználók képzése 

 

 

 

6.4 Képzés 
 

A belső célok szempontjából említett adatfelhasználói képzés jelen projekt megvalósítása 

kapcsán is egy lehetséges tájékoztatási forma. 

 

A módszertan által javasoltan készítettünk egy képzési tervet, mely segít a tudásmegosztás 

elveinek, működésének, működtethetőségének megosztásában, valamint segít abban, hogy 

a munkatársak bevonásával elkötelezettebbé tegyük őket a változásokkal kapcsolatosan. 

 

A bevonásra az alábbi képzési tervet készítettük el: 
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5. táblázat Képzési terv 

Tréningterv 

Bevezető szakasz: a 

tudásmenedzsment fontossága 

általánosságban 

A tudásmenedzsment csoport által alkotott 

fogalma  

A tudásmenedzsment fogalma általában 

A tudásmenedzsment által elérhető eredmények 

A tudásmenedzsment által elérhető 

hatékonyság növekedés 

A tudásmenedzsment által elérhető 

együttműködés és kapacitás kihasználás 

A szervezeti helyzetértékelés 

eredményei 

A szervezet értékelésének fontossága 

A szervezet értékelésébe bevont témák köre 

A szervezet értékelésének eredményeinek 

vizsgálata 

A szervezeti értékelés kiterjesztése a tervezés 

folyamatával 

A kapacitás korlát mellett megtehető 

intézkedések 

Tudásmenedzsment cél 

ismertetése 

A tudásmenedzsment fejlesztésének 

relevanciája 

A tudásmenedzsment céljainak összhangja a 

szervezeti célokkal 

A tudásmenedzsment céljainak összhangja a 

szervezeti egység szintű célokkal 

Tudásmenedzsment haszna a 

konkrét szervezetben 

A szervezeti egységek és az egyének szintjén 

keletkező haszon a tudásmenedzsment 

kialakítása és hosszútávon történő fenntartása 

során 

Világos célok kijelölése A szervezeti egységek szintjét érintő – a 

tudásmenedzsmentből fakadó – célok 

Az adott szervezeti egység szintű célok kihatása 

az egyéb szervezeti egységekre 

Felelősök, feladatok 

kommunikálása 

A célok eléréséhez szükséges feladatok 

pontosítása és a feladatok elvégzéséhez köthető 

felelősök kinevezése 

Összegzés Visszajelzés a tréningről 

Elvárások a tudásmenedzsmenttől – rövid és 

hosszú távon 

Feladatok elfogadása 
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6.5 A szervezeti ismeretek összegzése 
 

Az alábbiakba a rendelkezésre álló alaptudás, információt összegezzük néhány pontban. 

1. Szervezeti ábra 

 

2. Munkatársak és szervezeti egység tudására vonatkozó adatok 

 

A dolgozók birtokában lévő tudásról eddig nem volt szervezett, kifejezetten a tudás 

feltárására irányuló folyamat, így nem is található ilyen jellegű objektív információ.  

 

A DINPI folyamatai között nem volt tehát tudásmegosztásra irányuló folyamat, nem volt 

elvárás, ilyen jellegű tevékenységek elvégzése a szervezetnél ad hoc módon történt 

 

3. Szervezethez tartozó háttérintézményekre vonatkozó adatok 

Az DINPI nem működik együtt háttérintézménnyel olyan mértékben, hogy annak hatása 

lenne a tudásmenedzsment projekt bármely fázisára. 

 

4. Szervezeti eljárások 

A szervezeti eljárások rendkívül széleskörűek. Jelen dokumentáció részeként nem tartjuk 

fontosnak ezen eljárásokat szabályozó dokumentumok részletezését. Az eljárásokkal 

kapcsolatos céljainkat  rögzítettük a helyzetértékelés során, valamint természetesen a 

kapcsolódó eljárási szabályzatokat áttekintettük. 
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7 Tudás tárolása 
 

7.1 A terület fejlesztése 
 

Az eddigiek során kialakítottuk a tudásmenedzsment célokat, valamint azokat alacsonyabb 

szintű célokat, melyek segítségével azokat elérhetjük, és milyen eredmények várhatóak. A 

módszertan javaslatait követve a rendelkezésre álló kapacitások és eszközök is 

nyilvánvalóvá váltak. Mindezt pedig a szakmai munkacsoport munkájának is köszönhetjük. 

 

A jelenlegi kapacitásainkat és információinkat figyelembe véve két fejlesztés bevezetését 

tartjuk érdemesnek megvalósításra – jelen projekt keretein belül. 

 

A választott fejlesztések az alábbiak: 

 

1. fejlesztés:  

 

Az Osztályértekezleteket már az Ötletbörze folyamán is említettük mint egy kifejezetten 

hasznos és jól működő folyamatot a tudás megosztására. Éppen ebből kiindulva, a projekt 

egyik eredménye nem más, mint ezt a szervezeti hagyományt megújítani egy új típusú 

osztályértekezlet létrehozásával. 

 

Ez az új típusú osztályértekezlet nem szolgál mást, mint az aktuális rövid és hosszú távú 

információk megosztására. Igény szerint rendezhető havonta vagy félévente, illetve amikor 

jelentős mennyiségű információ keletkezik, eseti jelleggel. 

 

Ennek az új tudásmegosztó fórumnak használatával az osztályokon dolgozók munkájukat az 

aktuális, teljes körű információ birtokában végezhetik. A rendszeres egyeztetés a célokról és 

elért eredményekről erősíti a folyamatok koordinálhatóságát is. 

 

2. fejlesztés:  

 

A második bevezetett tudásmegosztó fórum az új, vagy változtatott adatforrások 

(adatbázisok) és eredmények időszaki átfogó ismertetése (pl pályázatokból keletkezett 

adatok/eredmények, környezeti nevelési eredmények stb. bemutatása). 

 

A fórumokat szervezeti egység szinten tervezzük projektek státuszától és befejezésétől 

függő rendszerességgel, de abban az esetben, ha több szervezeti egység érintett a 

témában, akkor összevont értekezlet formájában valósítjuk meg. 

 

A teljes Igazgatóságot érintő témákat az évzáró értekezlethez kapcsolva tervezzük 

megosztani amennyiben a téma nem kívánja meg az évközi teljes körű tudásmegosztást. 
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7.2 A terület további fejlesztései 
 

A fenti konkrét fórumokon kívül további formális és informális tudásmegosztó folyamat 

bevezetését tervezzük, melyek hatékonyságát és eredményességét rövid távon teszteljük, 

majd a fenti választott két fórumhoz hasonlóan rendszeresítjük, amennyiben a szervezők és 

a résztvevők egyöntetű véleménye alapján előremozdítja a szervezet információ 

ellátottságát. 

 

A további alkalmazni tervezett tudásmegosztó folyamatok az alábbiak: 

 

1. Hírlevelek - havi rendszerességgel (formális) 

1. Tematikus műhelymunkák – munkacsoport számára; tematikusan 

szervezve a formális tudásmegosztási folyamatok felülvizsgálatára, 

pontosítására, hasznosíthatóságának elősegítésére (formális) 

2. Informális találkozók 

3. Kötetlen beszélgetések – a munkacsoport tagjaival a tematikus 

műhelymunka eredményeiről 

 

7.2.1 A tudásmegosztás eredményességének mérése 

 

A korábbiakban vizsgáltuk a helyzetértékelő sablon tény állapotát, kiegészítettük az 

eredmény állapottal is. A fejlesztés jelen fázisában azt vizsgáljuk, hogy a tervek 

megvalósítása milyen eredménnyel járna, milyen többlet haszna származna az DINPI-nek a 

folyamatok működtetéséből, tevékenységek elvégzéséből. 

 

Természetesen az eredmények jelenleg – a fejlesztés záró fázisában – csak előrejelzések, 

de a folyamatok működtetése során idővel vizsgálható bekövetkezésük. 

 

6. táblázat Helyzetértékelési sablon (TÉNY-TERV-EREDMÉNY) 

Folyamat 

 TÉNY TERV EREDMÉNY 

Rendelkezik a 

szervezet TM 

stratégiával?   

nem igen szisztematikus 

tudásme- 

nedzsment és 

tudásmegosztás 
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Van-e a 

szervezetnek 

elkülönített forrása 

a TM-el 

kapcsolatos 

kiadásokra? 

nincs legyen a fejlesztés 

hosszútávon 

fenntartható 

Milyen formális 

tudásmegosztó 

csatornák léteznek 

a szervezeten 

belül? 

Havi értekezletek 

Osztályértekezletek 

Belső hálózat 

Továbbképzések 

Fórumok 

kiegészítése 

kifejezetten 

tudásmegosztásra 

szervezett 

fórumokkal 

a fórumok 

tudatos 

felhasználása a 

tudásmegosztás 

érdekében 

Milyen informális 

tudásmegosztó 

csatornák léteznek 

a szervezeten 

belül? 

Személyes 

kommunikációs 

csatornák (telefon, e-

mail) 

- - 

A szervezeten 

belül milyen 

mértékben vannak 

az egyes 

munkafolyamatok 

dokumentálva? 

Az összes szervezeti 

egység 

munkafolyamata 

nagy mértékben 

dokumentált 

A 

munkafolyamatok 

olyan mértékben 

legyenek 

dokumentálva, 

hogy a 

társosztályok 

munkájának 

segítségére 

legyenek  

- 

A szervezeten 

belül milyen 

mértékben kerül 

megosztásra az 

egyes szervezeti 

egységeknél 

dokumentált 

tudás? 

Nagyrészben A jelenlegi 

folyamatok 

elégségesek, de a 

fejlesztés során 

az igények is nőni 

fognak 

A szervezeti 

egységekben 

rejlő tudás 

szisztematikusan 

megoszthatóvá 

válik és 

örökíthetővé 

A dokumentált 

tudás milyen 

mértékben kerül a 

későbbiek során 

hasznosításra? 

A megosztott tudás 

kis mértékben 

hasznosul, de 

jellemzően újra 

felkeresik a 

tudásbirtokosokat 

Amennyiben a 

rendelkezésre 

álló tudás 

ismertté válik, a 

tudás iránti igény 

is tisztulni fog. 

Tervezés ezt a 

- 
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folyamatot 

követően 

lehetséges. 

Technológia 

A szervezet 

rendelkezik-e a 

tudásmegosztást 

támogató 

technológiával? 

igen - - 

A szervezeti tudás 

milyen mértékben 

kerül megosztásra 

a kialakított 

technológiai háttér 

segítségével? 

a technológiai háttér 

közepes mértékben 

kihasznált, a 

fejlesztés egyik fő 

területe ez 

szabad 

felhasználású 

térinformatikai 

szoftverek 

nagyobb arányú 

használata 

tervezett 

Tudásmegosztó 

fórum az 

eszközre épül, 

annak 

hasznosulását 

segítí 

Humán erőforrás 

Dokumentáltan 

felmérésre kerül-e 

a szervezetben a 

munkatársak 

feladataik 

ellátásához 

szükséges tudása? 

A tudás részben kerül 

felmérésre és a  

szükséges készségek, 

kompetenciákat 

azonosítják 

- - 

A munkatársak 

készségei és 

kompetenciái 

milyen 

rendszerességgel 

kerülnek 

kiértékelésre? 

Rendszeres 

teljesítmény 

értékelés van a 

szervezetnél 

- - 

A kompetenciák 

fenntartása és 

növelése 

érdekében a 

szervezet tart-e 

rendszeres 

tudásfrissítő 

képzéseket? 

Szakirányú 

továbbképzéseket 

tartanak 

A szakirányú 

képzések 

mellett egyéb 

szakmai és 

együttműködő 

területek 

fejlesztése 

A tudásmegosztó 

fórumok jelentős 

szakmai tudást 

mozgatnak meg 

egyének és 

szervezeti 

egységek közt is 
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Van-e a 

szervezetnek 

módszere arra, 

hogy azonosítsa a 

kritikus tudással 

rendelkező 

dolgozókat? 

nincs Jelen 

fejlesztésben 

végrehajtott 

módszertan 

alapján a 

továbbiakban 

azonosítsuk 

Tudásbázisok 

azonosítása, 

tudásuk tudatos, 

szisztematikus 

örökítése 

Van-e a 

szervezetnek 

programja a 

szervezeten belüli 

kritikus tudás 

megőrzésére? 

nincs A kritikus tudás 

azonosítását 

követően van 

lehetőség a 

megőrzés 

módját 

megtervezni 

- 

Van-e a 

szervezeten belül 

TM folyamatok 

koordinálásáért 

felelős személy? 

 

nincs legyen Rendszeres 

tudásme- 

nedzsment és 

tudásmegosztás 

Tett-e lépéseket a 

szervezet annak 

érdekében, hogy 

TM folyamatok 

tudatossá váljanak 

a munkatársainak 

tevékenységében? 

Kifejezetten erre 

irányuló törekvés 

még nem volt, de a 

szervzeti 

kommunikáció 

törekedett at 

duásmegosztás 

ösztönzésére 

A tervezett 

fórumok 

bevezetésével 

példát mutatva 

lokális – 

osztály- és 

egyén szintű – 

tudásmegosztás 

hosszú távon a 

cél 

 

Tudásme- 

nedzsment – 

tudásmegosztás 

kultúrájának 

kialakítása 

Milyen módon 

ösztönzi a 

szervezet a 

dolgozókat a 

tudásmegosztásra

? 

jelen fejlesztés keretében, illetve a kialakított folyamatok 

későbbi tapasztalatai alapján tervezzük kialakítani 

jelenleg a tudás fogadóinak köszönete és a felhasználókkal 

való együttműködés, ami pozitív visszacsatolás 

 

  



 

 
 

  

 

                                               
29 

 

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly Nemzeti 

Park Igazgatóságnál 

A fejlesztést a vizsgálatok elvégzését, a belső eredménytermékek elkészítését valamint a 

két tudásmegosztó folyamat kialakítását követően lezárjuk. 

 

A projekt zárását az Igazgatóság, valamint a közreműködő Vanin-Responsum támogató 

tanácsadók vezetőinek aláírásával ellátott aláíró lappal hitelesítjük. 

 

Az aláíró lap a következő oldalon megtalálható. 
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8 Aláíró lap 
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