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1ADATLAP 

a doktori értekezés nyilvánosságra hozatalához 

I. A doktori értekezés adatai 

A szerző neve: Gáthy-Stéber Andrea 

MTMT-azonosító: 10038873 

A doktori értekezés címe és alcíme: Az informális és a nem formális tanulás lehetőségei a munka 

világában 

DOI-azonosító2: 10.15476/ELTE.2017.203 

A doktori iskola neve: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola 

A doktori iskolán belüli doktori program neve: Andragógia Program. 

A témavezető neve és tudományos fokozata: Dr. Kereszty Orsolya, habilitált egyetemi docens 

A témavezető munkahelye: Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

II. Nyilatkozatok 

1. A doktori értekezés szerzőjeként3 

a) hozzájárulok, hogy a doktori fokozat megszerzését követően a doktori értekezésem és a tézisek 

nyilvánosságra kerüljenek az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban. Felhatalmazom a Doktori 

Iskola hivatalának ügyintézőjét, hogy az értekezést és a téziseket feltöltse az ELTE Digitális Intéz-

ményi Tudástárba, és ennek során kitöltse a feltöltéshez szükséges nyilatkozatokat. 

b) kérem, hogy a mellékelt kérelemben részletezett szabadalmi, illetőleg oltalmi bejelentés közzé-

tételéig a doktori értekezést ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban;4 

c) kérem, hogy a nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó doktori értekezést a minő-

sítés (dátum)-ig tartó időtartama alatt ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban és az 

ELTE Digitális Intézményi Tudástárban;5 

d) kérem, hogy a mű kiadására vonatkozó mellékelt kiadó szerződésre tekintettel a doktori érteke-

zést a könyv megjelenéséig ne bocsássák nyilvánosságra az Egyetemi Könyvtárban, és az ELTE 

Digitális Intézményi Tudástárban csak a könyv bibliográfiai adatait tegyék közzé. Ha a könyv a 

fokozatszerzést követőn egy évig nem jelenik meg, hozzájárulok, hogy a doktori értekezésem és a 

tézisek nyilvánosságra kerüljenek az Egyetemi Könyvtárban és az ELTE Digitális Intézményi Tu-

dástárban.6 

2. A doktori értekezés szerzőjeként kijelentem, hogy 

a) az ELTE Digitális Intézményi Tudástárba feltöltendő doktori értekezés és a tézisek saját eredeti, 

önálló szellemi munkám és legjobb tudomásom szerint nem sértem vele senki szerzői jogait; 

b) a doktori értekezés és a tézisek nyomtatott változatai és az elektronikus adathordozón benyúj-

tott tartalmak (szöveg és ábrák) mindenben megegyeznek. 

3. A doktori értekezés szerzőjeként hozzájárulok a doktori értekezés és a tézisek szövegének plági-

umkereső adatbázisba helyezéséhez és plágiumellenőrző vizsgálatok lefuttatásához. 

Kelt, Budapest, 2018. január 19. 

a doktori értekezés szerzőjének aláírás  

                                                 

1 Beiktatta az Egyetemi Doktori Szabályzat módosításáról szóló CXXXIX/2014. (VI. 30.) Szen. sz. határozat. 
Hatályos: 2014. VII.1. napjától. 
2 A kari hivatal ügyintézője tölti ki. 
3 A megfelelő szöveg aláhúzandó. 
4 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell adni a tudományági doktori tanácshoz a szabadalmi, 
illetőleg oltalmi bejelentést tanúsító okiratot és a nyilvánosságra hozatal elhalasztása iránti kérelmet. 
5 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a minősített adatra vonatkozó közokiratot. 
6 A doktori értekezés benyújtásával egyidejűleg be kell nyújtani a mű kiadásáról szóló kiadói szerződést. 



 3 

TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. Bevezetés .............................................................................................. 6 

1.1. Problémafelvetés .................................................................................................... 7 

1.2. A dolgozat felépítése .............................................................................................. 9 

1.3. Kutatási kérdések és hipotézisek ........................................................................ 10 

1.4. Áttekintés a kutatás módszereiről ...................................................................... 13 

2. Elméleti keret ..................................................................................... 15 

2.1. A tudásgazdaság és a felnőttkori tanulás .......................................................... 15 

2.2. A tudás és a tudástípusok ................................................................................... 16 

2.2.1. A tudás további értelmezési lehetőségei a munkaerőpiac vonatkozásában 18 

2.3. A felnőttkori tanulás formái ............................................................................... 19 

2.3.1. Az informális tanulás ................................................................................... 21 

2.3.2. Az informális tanulás színterei .................................................................... 25 

2.3.3. Az informális tanulás az Európai Unió szakpolitikájában .......................... 28 

2.4. Az információs társadalom és a felnőtt generációk tanulási igényei, 

sajátosságai ........................................................................................................... 30 

2.4.1. A generációs tudások jelentősége és szerzésének módja ............................ 34 

2.5. A munkahelyi tanulás ......................................................................................... 35 

2.5.1. A munkahelyi tanulás elméleteinek szakirodalmi áttekintése ..................... 35 

2.5.2. A munkahelyi tanulás nemzetközi és hazai szakpolitikája ......................... 42 

2.5.3. A munkahelyi és munkához kapcsolódó tanulás nemzetközi trendjei ........ 49 

2.5.3.1. Nemzetközi vizsgálatok a munkahelyi tanulás vonatkozásában ......... 49 

2.5.4. A felmérések összehasonlítási lehetőségei .................................................. 55 

2.5.4.1. A vállalatok képzési tevékenysége ...................................................... 56 

2.5.4.2. A folyamatos szakmai képzések és a munkához kapcsolódó nem 

formális képzések az európai uniós országokban ............................................. 60 

2.5.4.3. A munkahelyi tanulásra vonatkozó felmérések eredményének 

értelmezhetőségi problematikája ...................................................................... 63 

3. A munkahelyi tanulás támogatási lehetőségei, gyakorlata ........... 65 

3.1. A tanuló szervezet ................................................................................................ 65 



 4 

3.2. A tudásmenedzsment ........................................................................................... 69 

3.2.1. A tudásmenedzsment elmélete ..................................................................... 69 

3.2.1.1. A tudásmenedzsment fejlődéstörténete ................................................ 70 

3.2.1.2. A tudásmenedzsment stratégiák ........................................................... 71 

3.2.1.3. A tudásmenedzsment rendszer logikai modellje - Probst modellje ..... 71 

3.2.1.4. A tapasztalati közösségek .................................................................... 72 

3.3. A munkahelyi tanulás informális mintázatai a tudásmenedzsment 

aspektusában ........................................................................................................ 73 

3.3.1. Kollaboratív eszközök a munkahelyen megvalósuló informális tanulásban

 ............................................................................................................................... 78 

3.3.1.1. Kollaboratív eszközök .......................................................................... 79 

3.3.1.2. A munkahelyi online személyes tanulási környezet (MOST) modellje

 ........................................................................................................................... 82 

3.3.2. A tudásgazdaság és az innováció hatása a munkahelyi tanulásra ................ 83 

4. Módszertan ........................................................................................ 88 

4.1. Kutatási kérdések és hipotézisek ........................................................................ 88 

4.2. Az informális tanulás vizsgálatának módszertani kérdései a korábbi 

kutatások tükrében .............................................................................................. 90 

4.3. Az alkalmazott kutatási stratégiák és módszerek ............................................. 96 

4.3.1. Szakirodalom elemzése ................................................................................ 97 

4.3.2. Előzetes kutatás ............................................................................................ 98 

4.3.2.1. Előzetes kutatás eredményei  ............................................................... 99 

4.3.3. Kérdőíves kutatás ....................................................................................... 105 

4.3.3.1. A minta vagyis a vizsgálati személyek .............................................. 106 

4.3.3.2. A mérőeszközök ................................................................................. 106 

4.3.3.3. Eljárás ................................................................................................. 112 

4.3.4. Tanulási tevékenységnapló ........................................................................ 112 

4.3.4.1. A minta ............................................................................................... 114 

4.3.4.2. Mérőeszköz ........................................................................................ 114 

4.3.4.3. Eljárás ................................................................................................. 115 

4.3.5. Esettanulmányok ........................................................................................ 116 

4.3.5.1. A minta, vagyis a vizsgálati személyek ............................................. 116 



 5 

4.3.5.2. Mérőeszközök .................................................................................... 117 

4.3.5.3. Eljárás ................................................................................................ 118 

5. A kutatási eredmények bemutatása .............................................. 119 

5.1. A mintavétel és az eredmények feldolgozásának módja ................................ 119 

5.2. A kérdőíves kutatás eredményei ...................................................................... 119 

5.3. A tanulási tevékenységnaplózás eredményei .................................................. 133 

5.3.1. A mért változók leíró statisztikája ............................................................. 134 

5.3.1.1. Tanulásnak értékelték-e tevékenységeiket? ....................................... 141 

5.4. Az esettanulmányok bemutatása ..................................................................... 151 

5.4.1. „A” vállalat ................................................................................................ 151 

5.4.2. „B” vállalat ................................................................................................ 161 

5.4.3. „C” vállalat ................................................................................................ 170 

5.4.4. A vizsgált cégek kérdőíves kutatási eredményeinek összehasonlítása ..... 176 

5.4.5. Az esettanulmányok főbb megállapításai .................................................. 188 

5.5. A hipotézisek és vizsgálatuk ............................................................................. 191 

6. Összegzés .......................................................................................... 207 

6.1. Az eredmények összegzése, következtetések ................................................... 207 

6.2. Az eredmények felhasználhatósága ................................................................. 216 

6.2.1. MOST ........................................................................................................ 216 

6.3. A kutatás korlátai és további lehetőségei ........................................................ 219 

7. Irodalomjegyzék .............................................................................. 220 

8. Ábrajegyzék ..................................................................................... 241 

9. Táblajegyzék .................................................................................... 242 

10. Mellékletek ....................................................................................... 247 

10.1. Munkahelyi tanulás kutatás kérdőív ............................................................... 247 

10.2. Tevékenységnapló .............................................................................................. 258 

 



 6 

1. Bevezetés 

Sokakat foglalkoztató téma napjainkban, hogy miként változik az ember és a mun-

kavégzés viszonya az egyre globalizálódó világban, hogyan alakulnak át egyes szakmák, 

szűnnek meg vagy éppen születnek egyik napról a másikra. Ezeket a változásokat követni 

kell, fel kell rájuk készülni. A társadalmi fejlődést, a gazdasági versenyképességet meg-

határozza, hogy milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazkodni a változó feltételek-

hez és ismereteink folyamatos megújításával képesek vagyunk-e a folyamatos fejlődést 

előidézni. (Szekeres, 2007) Tudásunk értéke attól is függ, milyen hatékonyan, gazdasá-

gosan és minőségben sajátítottuk el. A vállalkozások számára kulcsfontosságú, hogy mi-

lyen mértékben képesek saját tudást létrehozni, és azt hogyan tudják kezelni, fejleszteni. 

(Ferincz, 2012) 

Napjaink tudásalapú társadalmában a tudás felértékelődött, s a gazdasági verseny-

képességhez már nem elégséges csupán a tudás birtoklása, hanem a szervezetek tanuló-

képessége vált meghatározóvá. Létfontoságúvá vált a piaci versenyben, hogy a szerveze-

tek mennyire képesek gyorsan alkalmazkodni az őket körülvevő folyamatosan változó 

körülményekhez, ezért a gyorsan alkalmazkodni képes tudásra nem csak mint a verseny-

képesség egyik feltételére, hanem mint társadalmi problémák megoldásának egyik esz-

közére is tekinthetünk. (Halász, 2009) 

Az egyén a mindennapokban számos módjával találkozik a tanulásnak, melyek 

többségét nem is tudatosítja magában, pedig a napi tapasztalatain, a környezetéből szár-

mazó tanító hatásokon keresztül mint a tömegkommunikáció vagy a munka lévén folya-

matosan attitűdöket, értékeket és tudást sajátít el. (Coombs, 1973, idézi: Pordány, 2006) 

Az informális tanulás az élet valamennyi színterén zajlik, a nem formális és a formális 

tanulás során, mintegy melléktermékeként (Komenczi, 2001), a legfontosabb tevékeny-

ségszférák, amelyekkel kapcsolatba hozható az a szabadidő és a munka világa. (Fényes 

és Kiss, 2009) Ez a tanulási forma nem feltétlenül tudatos, ezért gyakran nehéz azonosí-

tani is (Forray R. és Juhász, 2008), de akkor a legjobb és a leghatékonyabb az informális 

tanulás, ha nem szándékos, hanem esetleges. (Hager és Halliday, 2006) Ebben az aspek-

tusban szinte bármely hétköznapi tevékenységünk mint például az egyik leggyakoribb a 

szabadidős vagy a munkahelyi médiafogyasztás, vagy az egyszerű beszélgetés ismerő-

sökkel, kollégákkal is lehet hatékony tanulás. A formális tanulás behatárolt, a munka vi-

lágában a nem formális és az informális tanulás vált hangsúlyossá. (Erdei, 2009) Az 
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információs korban a felnőttek esetében a tanulás túlnyomó részt a munka melléktermé-

keként jelenik meg. (Nieuwenhuis és Van Woerkom, 2007, idézi: Szabó, 2008) A mun-

kahelyi tanulás fontosságát jelzi, hogy az utóbbi években emelkedett azoknak a 

nemzetközi (CEDEFOP; ETF) és hazai kutatásoknak (Eurostat, KSH 2010, 2012, 2013, 

2014) a száma, amelyek ezen a területen készültek. 

A média használat, a közösségi hálózatok, a web 2.0 technológia a mindennapi élet-

ben és az informális tanulás során is alapvetően megváltoztatták az emberek egymással 

való kapcsolatát, a kommunikáció módját (Molnár, 2011), ezáltal új eszközöket, forráso-

kat biztosítva a mindennapos tanulási tevékenységekhez. Az informális tanulás mindenkit 

érint, de nem azonos módon, a társadalmi különbségek ezen a téren is meghatározóak 

(Tót, 2006), akárcsak a munkahelyek szervezeti kultúrájának különbségei is. (Kim és 

Mc Lean, 2014) Az időmérleg-kutatások (Harcsa, 2000, Singer 2009) szerint a felnőttek 

mindennapjainak nagyobb részét a (kereső) munkavégzés és a szabadidős tevékenységek 

teszik ki, és a felnőttkori tanulásuk is leginkább ezekhez a tevékenységszférához kapcso-

lódva valósulnak meg. A munka és a magánélet (szabadidő) határa gyakran összemosó-

dik, ezért a felnőttkori tanulás gyakoriságára és milyenségére nagy hatása van annak, 

hogy az egyén munkavégzése mennyire tudásintenzív szektorban vagy környezetben és 

milyen szervezeti keretek, feltételek között zajlik. Az előzők mellett annak is nagy sze-

repe van, hogy a munkáltató és a munkavállaló miként vélekedik a tudásról és a tanulás-

ról, és ez hogyan hat az egyén életére vagy konkrétan a napi munkavégzési gyakorlatára. 

1.1. Problémafelvetés 

Hazánkban a munkahelyi tanulás támogatásának kultúrája még kiforratlan, 2010-

es adatfelvétel szerint (KSH, 2012) az Európai Unió 27 tagországában a 10 főnél többet 

foglalkoztató munkaadóknak átlagosan kétharmada (66%) nyújtott valamilyen szakmai 

képzést alkalmazottainak, az alkalmazottaknak csaknem fele (48%) vett részt valamilyen 

képzésen átlagosan 25 órában. Ezek a vállalati képzések a cégek munkaerő költségeinek 

átlagosan 0,8%-át tették ki. Az EU átlag adataihoz képest Magyarország a képzés bizto-

sítása tekintetében a legalacsonyabb átlagot mutatók között van (49%), a dolgozók kép-

zésen való részvételét illetően pedig a legutolsó helyen áll (27%). A vállalkozások 

képzésekre fordított költsége mindössze a munkaerő költségeinek 1,3%-a. (KSH, 2012) 

Az Európai Unióban a képzést biztosító vállalkozások aránya 2015-re tovább csökkent 

44%-ra. A visszaesés a hagyományos (tanfolyami) képzéseket érintette, a rugalmasabb 
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egyéb képzési formák támogatása minimálisan növekedett, ezt a vállalkozások több mint 

egyharmada biztosította. A legnépszerűbb a konferenciákon, szemináriumokon való rész-

vétel, a második leggyakoribb a közvetlen munkahelyen, munkaszituációban zajló képzés 

támogatása volt, azonban utóbbi aránya továbbra is kismértékű a folyamatosan növeke-

dés ellenére. (KSH, 2016) 

Disszertációmban a munkahelyi tanulás folyamatait, informális és nem formális 

színtereken való megvalósulását vizsgálom, különös tekintettel a tudásintenzív foglalkoz-

tatási szektorokra, illetve a munkahelyi tanulás eszköz- és keretrendszerére, amelynek 

egyik legelterjedtebb formája a tudásmenedzsment.7 

A disszertációmban fő célkitűzésem b bemutatni és igazolni, hogy a tanulás legna-

gyobb részben informális (és nem formális) módon valósul meg a munka világában, il-

letve feltárni ennek megvalósulási mintázatait. Disszertációmban amellett érvelek, hogy 

a tudatosan kiválasztott és kiépített eszköz- és keretrendszerrel az informális tanulásra is 

egyenrangú tanulási formaként tekinthetünk a nem formális képzések mellett a szerveze-

tek képzési, tanulási stratégiájában, gyakorlatában8. Továbbá bemutatom a tudásme-

nedzsment szerepét, funkcióját a munkahelyi tanulás támogatásában, és azt, hogy miként 

alkalmazható a munkahelyi tanulás eszköz- és keretrendszereként, kiemelt figyelmet for-

dítva az informális tanulás tudásmenedzsmentben betöltött szerepére is. A disszertáció 

eredményeire alapozva javaslatot teszek egy munkahelyi tanulást támogató keretrendszer 

vagy tanulástámogatási környezet kidolgozására, melybe az informális tanulási tevékeny-

ségek és azok eredményei is beépíthetők. 

A dolgozat egy általános képet mutat az innovatív iparágban dolgozó munkaválla-

lók munkahelyi tanulási szokásainak vizsgálata és néhány szervezet elemzése mentén a 

munkahelyi tanulás hazai helyzetéről és ezzel összefüggésben a tudásmenedzsment al-

kalmazási lehetőségéről a hazai tudásintenzív-iparági gyakorlatban az IT szektorban. 

Kutatásom során feltárom az andragógia, az emberi erőforrás fejlesztés és a tudásme-

nedzsment kapcsolódási területeit, így ezen tudományterületi háromszögben való vizsgá-

lata által választ kapunk a munkahelyi tanulás 21. század egyes fontos kihívásaira, úgy 

mint a globalizált technológiai változások hatásai a társadalomra, az életmódra vagy a 

gazdasági termelésre és versenyre, amelyre mind reagálni kell. 

                                                 

7 A 3.2 Tudásmenedzsment című fejeztben definiálom a fogalmat. 
8 Ez az állítás nem mond ellent annak, hogy az informális tanulási tevékenységek nagyrésze nem tudatos. 
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1.2. A dolgozat felépítése 

Az elméleti keretben áttekintem a hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján a 

munkahelyi tanulás fogalmi és gyakorlati alakulását, s megjelenését az Európai Unió 

szakpolitikáiban. A munkahelyi tanulás (újra)értelmezése szükségszerűvé vált a gazda-

sági és társadalmi változások okán9. A munkahelyi tanulás napjainkban aktuális értelme-

zési lehetőségeivel, megvalósulási formáival az informális tanulás tekintetében kiemelten 

szükséges foglalkozni, hiszen a globalizáció erősödő hatásai, a felgyorsuló társadalmi 

változások folyamatosan növelik jelentőségét. Az informális tanulás az élet természetes 

velejárója, a mindennapjainkat kísérő tanulási tevékenység, mely akár a média vagy az 

infokommunikációs eszközök használatában is megvalósul a szabadidős elfoglaltságok 

mellett a munkahelyen is. A munkahelyi tanulás legnagyobb részben informálisan valósul 

meg10. A munkahelyi tanulást támogató tudásmenedzsment eszközök által olyan tanulás 

támogató környezet hozható létre, amelyben ezek a munkavállalók informális tanulását 

ösztönzik. A generáció-kutatások11 eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy a Z 

generáció tagjaira az informális tanulás előnyben részesítése jellemző, ezért is elenged-

hetetlenül fontos az informális tanulás vizsgálata a munkahelyi tanulás vonatkozásában. 

A kutatás elméleti részében kitérek a munkahelyi tanulás támogatásában használt eszkö-

zökre, különös tekintettel a hagyományos felnőttképzési módszerekre, az IKT eszközökre 

és ezen belül a web 2.0 lehetőségeire, továbbá a HR és a tudásmenedzsment által alkal-

mazott rendszerekben az informális tanulást támogató eszközökre és ezek használati le-

hetőségeire a digitális generációk esetében. 

Az empirikus kutatás keretében bemutatom és az eredményekkel igazolni szándé-

kozom, hogy a tudatosan kiválasztott andragógia módszerek, az informális tanulási tevé-

kenységek támogatása és a tudásmenedzsment eszközök, főként az IKT alapúak 

nagymértékben meghatározzák a munkavállalók tanulási szokásait, ezért az ideális tanu-

lás támogató munkahelyi környezet figyelembe veszi a felnőttkori tanulási sajátosságo-

kat, a tudástársadalom és az információs-technológia követelményeit. Mindezeket 

                                                 

9 A humán tőke kezelése elsődleges kérdéssé vált, különösen azon szervezetek esetében, ahol tudásalapú 

vállalati stratégiát követnek. A munkaerő-piaci változások az innovatív iparágakban, különösen az IT-ban 

– ahol magasan képzett munkaerőt keresnek hiányszakmában – folyamatosan megújulásra késztetik a HR 

gyakorlatot, amelyben a kötetlen munkaidő, a munkahelyi és a személyes információkommunikációs esz-

közök bárhol és bármikor történő használata mindennapos kérdés. 
10 Például ilyen jellemző informális tanulási tevékenység az internet használatával történő önálló tanulás, 

illetve a kollégák egymás közötti beszélgetése, közös problémamegoldása. 
11 McCrindle és Wolfinger, 2010; Kissné, 2014; Magyar, 2014 
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figyelembe véve az informális tanulás mint a munka világában zajló tanulás legjelentő-

sebb formája sokkal nagyobb figyelmet és tudatosságot érdemel a humán erőforrással 

foglalkozó, vagy szűkebben a tanulás támogatással, innovációval foglalkozó szakembe-

rek részéről. A disszertáció célja különböző kutatásmódszertani eszközökkel – mint a 

kérdőíves adatfelvétel, a tanulási tevékenységnaplózás vagy a félig-strukturált interjúk – 

feltárni és mélyebben megismerni a munka világában zajló tanulási folyamatokat külö-

nösen az informális tanulást, amely nagyon nehezen azonosítható, mérhető vagy minősít-

hető, hiszen az előfordulásának jelentős részében munkába ágyazott tanulásként valósul 

meg. Az esettanulmányok keretében innovatív, tudásintenzív szektorban, az informatika 

és távközlés területén szereplő szervezeteknél vizsgálom meg a munkahelyi tanulási fo-

lyamatokat, kiemelt figyelmet fordítva az informális tanulás megvalósulására és kezelé-

sére a szervezet működésében. 

Azon munkavállalók mint felnőtt egyének tanulásai folyamatainak vizsgálata is 

külön figyelmet érdemel, akik tudásintenzív iparágban, ez esetben az IT-ban dolgozva 

hozzájárulnak a technológiai innovációhoz. A munkához kapcsolódó tanulásukat 

tevékenységnaplózás keretében vizsgálom, mely lehetőséget ad arra, hogy tanulmá-

nyozzuk hogyan tanulnak (pl. milyen informális tanulási motívumok számottevők a napi 

rutinban) és reflektálnak-e saját tanulási tevékenységeikre. 

A fent említett vizsgálatok által feltárható és azonosítható az összefüggés a munka-

vállalók munkahelyi tanulási szokásai – amelyek ma már túlnyúlnak a munkahelyen – és 

a munkáltatók (mint szervezetek) tanulás támogató tevékenysége között, mindeközben a 

fókusz a felnőttek egyéni tanulási tevékenységeire irányul. 

1.3. Kutatási kérdések és hipotézisek 

A disszertációban az alábbi kutatási kérdéseket vizsgálom meg: 

K1. Milyen tanulástámogatási formák, tevékenységek azonosíthatók a tudásinten-

zív iparág munkahelyein, amelyekkel a munkavállalók tanulását segítik azok esetében, 

akik tudásintenzívnek tartják munkakörüket? Milyen összefüggést mutatnak a munkavál-

lalók tanulási szokásai a munkahelyi tanulás támogatásának eszközeivel? 

K1.1. A munkahelyi tanulás támogatás hat-e és hogyan a szabadidőben (mint tevé-

kenységszférában) megvalósuló tanulásra? Kimutatható-e összefüggés az egyén munka-

helyi tanulásának támogatottsága és az egyén szabadidőben megvalósuló tanulása között? 
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K2. A tudásintenzív iparág munkavállalóit milyen informális és nem formális 

tanulási szokások jellemzik a munka világában? Milyen tudásmegosztó, tanulás támogató 

módszereket alkalmaznak a munkahelyeken? 

K2.1. A tudásintenzív iparágban támogatják-e a munkavállalók munkához kapcso-

lódó informális tanulását? 

K3. Hatékonyabbnak tartják-e az informális tanulást azok a munkavállalók, akik 

tudásintenzív munkakörben dolgoznak? Van-e összefüggés az informális tanulás haté-

konyságáról való vélekedés és a betöltött munkakör tudásintenzitása között? 

K3.1. Létezik-e különbség az információs társadalom generációi között az infor-

mális tanulás hatékonyságáról való vélekedésében a munka világában és a szabadidőben 

történő tanulást illetően? 

K3.2. Milyen a munkahelyi tanulásról és a tanulás támogatás eszközeinek haté-

konyságáról alkotott képe azon fiatal (Y és Z generációs) munkavállalóknak, akiknek 

munkahelyi tanulása széleskörűen támogatott? 

K4. Hogyan vélekednek a saját tapasztalatot feldolgozó és megosztó tanulási tevé-

kenységekről a munkavállalók és milyen szerepet tulajdonítanak ennek a munkahelyi 

tanulásban? 

K4.1. Szívesebben és aktívabban vesznek-e részt a tudásmegosztásban azok a mun-

kavállalók, akik hatékonynak tartják a személyes tapasztalatok megosztásán és feldolgo-

zásán alapuló tanulási lehetőségeket? 

K5. Az egyes személyiségfaktorok milyen összefüggést mutatnak a munkavállalók 

vélekedésével a munkakörük tudásintenzitásáról, a napi tanulási tevékenységeikről, az 

informális tanulás hatékonyságáról és az önképzés szükségességéről? 

K5.1. Az egyes személyiségfaktorok milyen összefüggést mutatnak a munkaválla-

lók motivációjával a képzési, tanulási lehetőségek igénybevételét és a szerzett tudás meg-

osztását illetően? 
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A fenti kutatási kérdésekhez az alábbi hipotézisek társulnak: 

H1. Minél több tanulási lehetőség áll rendelkezésre, annál inkább úgy gondolják a 

munkavállalók, hogy minden nap tanulnak munkájuk során. 

H1.1. Minél több tanulási eszköz és forrás hozzáférhető a munkavállaló számára a 

munkahelyen, annál szükségesebbnek érzi az önképzést és annál hatékonyabbnak tartja 

az informális tanulást, valamint annál nagyobb valószínűséggel képezi magát a szabad-

idejében (munkához kapcsolódóan is). 

H2. A munkavállalók tanulási tevékenységeiben és a munkahely tudásmenedzs-

ment folyamataiban is azonosítható az informális tanulás. 

H2.1. A munkáltatói gyakorlatban kisebb szerepet kap az informális tanulás a mun-

kahelyi tanulás támogatásában mint a formális. 

H3. Minél tudásintenzívebbnek tartja valaki a munkakörét, annál hatékonyabbnak 

tartja az informális tanulást a munkában és a szabadidőben is. 

H3.1. A fiatalabb generációk (az Y és a Z) hatékonyabbnak tartják az informális 

tanulást a munkában és a szabadidőben is, mint az idősebb generáció (X, Baby-boomer). 

H3.2. Minél hatékonyabbnak tartja a munkavállaló az informális tanulást a munká-

ban és a szabadidőben, annál hatékonyabbnak tartja a munkáltató által az önirányító, au-

tonóm, informális tanuláshoz lehetőséget biztosító eszközökből álló tanulási 

eszközkészletet/környezetet. 

H4. Pozitív összefüggés mutatható ki aközött, hogy a munkavállalók mennyire tart-

ják hatékonynak a tapasztalatmegosztáson alapuló tanulási formákat és aközött, hogy 

mennyire szívesen osztják meg tudásukat kollégáikkal. 

H5. A Big 5 kérdőíven az Extraverzió, a Lelkiismeretesség és a Tapasztalatokra 

való nyitottság faktorokon magasabb pontszámot elérő emberek tudásintenzívebbnek 

tartják a munkakörüket és hatékonyabbnak tartják az informális tanulást, szükségesebb-

nek az önképzést, és nagyobb mértékben érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munká-

juk során. 
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H5.1. Az Extraverzió, a Barátságosság és az Érzelmi stabilitás faktoron magasabb 

pontszámot elérőket nagyobb mértékben motiválná, ha azzal a feltétellel vehetnének részt 

konferenciákon, szakmai tréningeken, hogy az újonnan szerzett tudásukat megosztják a 

kollégáikkal. 

1.4. Áttekintés a kutatás módszereiről 

A disszertációhoz 2015-ben előzetes kutatást végeztem, melynek célja az volt, hogy 

megvizsgáljam a munkahelyi tanulás és azon belül az informális módon megvalósuló ta-

nulás kutathatóságát egy aktuális helyzetjelentésen keresztül, hiszen a területről friss (sta-

tisztikai vagy empirikus kutatási) adatok nem álltak rendelkezésre sem hazánkban, sem 

nemzetközi szinten. Az előzetes kutatás másodlagos célja a kiválasztott módszertan rész-

leges tesztelése volt és ezen felül az empirikus kutatás kérdőíves vizsgálatának próbakér-

dezéseként is funkcionált. 

A doktori kutatás meghatározó pillére volt a hazai és túlnyomórészt a nemzetközi 

tudományos szakirodalom elemzése. A munkahelyi tanulás fontos helyen szerepel az Eu-

rópai Unió szakpolitikáiban is, ezért azok áttekintése, a szakpolitikai dokumentumok 

elemzése is szükségszerű volt. A témakört érintő a nemzetekre vonatkozó statisztikai ada-

tokat összesítő adatfelvételeket, kutatásokat is áttekintettem, habár ezek csak néhány 

évente kerülnek felvételre (AES, CVTs). 

Az empirikus kutatást a Munkahelyi tanulás kutatás című kérdőívvel végeztem. A 

minta célcsoportja az egyik legtudásintenzívebb iparág, az IT szektor munkavállalói vol-

tak. A kérdőívet a cégek közvetlen megkeresésével, a közösségi médiában és a szakmai 

online sajtóban, illetve fórumok felületein is terjesztettem. A kutatásban való részvétel 

önkéntes és anonim volt. A kutatás egyéni szinten vizsgálja a munkavállalókat és szerve-

zeti szinten pedig a vállalatokat. A kérdőívet 104 munkavállaló töltötte ki és három IT 

cég munkavállalói, az A cégből 23 fő, a B cégből 28 fő és a C cégből 7 fő, így a teljes 

mintavétel 162 fő. A kérdőív a foglalkoztatottsággal kapcsolatos adatokat, a szociodemo-

gráfiai adatokat és a kutatás szempontjából alapvető adatokat, az elmúlt évi munkahelyi 

tanulást és képzést, a munkahelyi tanulás támogatását, az önirányított, informális, auto-

nóm tanulást, a tanulási módok és eszközök hatékonyságát vizsgálta, és ezenkívül tartal-

mazott egy személyiség tesztet és egy a munkahelyi tanulás motivációjára vonatkozó 

kérdésblokkot. A kérdőív többségében zárt kérdésekből és Likert-skálás állításokból állt. 
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Az informális tanulás és a munkahelyi tanulás fogalmi feltérképezéséhez nyitott kérdése-

ket alkalmaztam. A kérdőívben szerepelt a Big Five személyiségteszt is, alkalmazásának 

célja az volt, hogy képet kapjunk arról, hogy bizonyos személyiség jellemzők miként 

befolyásolják a munkahelyi tanulást és a tudásmegosztást. 

Az esettanulmány keretében három IT iparágban működő informatikai céget vizs-

gáltam. Az esettanulmány alanyai felhívás által tudtak jelentkezni a kutatásra, illetve 

szakmai szervezet adatbázisa alapján véletlenszerű személyes megkeresésekkel értem el 

a cégeket, akik többségében nem bizonyultak nyitottnak a kutatásban való részvételre. Ez 

a kutatás szempontjából komoly nehézségeket jelentett. Az elutasítás hátterében legin-

kább az idő és a munkaerőhiány állt, illetve az információk piaci értékként kezelése és a 

témának tulajdonított alacsony jelentőség. Az esettanulmány keretében a résztvevő cégek 

összes munkavállalója megkapta a kérdőívet és felkérést kapott annak kitöltésére. A kér-

dőíven felül félig-strukturált interjúkat vettem fel, mely az egyéni tanulási folyamatok 

mellett a szervezeti szintű tanulástámogatást, tudásmegosztást is vizsgálta. Két szervezet-

nél csak a vezetőkkel volt lehetőségem interjút készíteni, mert a termelő munkaerő ki-

esése a munkából jelentős költséget jelentett volna a cégeknek. A harmadik cégnél három 

vezető mellett lehetőségem nyílt munkavállalói interjúk készítésére is. A félig-strukturált 

interjúkat az esettanulmány egyik részmódszereként használtam elemzésre, amellyel az 

IT-ban mint innovatív iparágban tudásintenzív munkakörben dolgozók munkahelyi tanu-

lását, az ahhoz kapcsolódó tanulási szokásokat, motivációjukat és az általuk használt ta-

nulási forrásokat, eszközöket és a tanulásról való vélekedésüket vizsgáltam. 

A kutatás kiegészült egy tanulási tevékenységnaplózásos vizsgálattal is12. A tanu-

lási tevékenységnaplózást egy héten keresztül egy online dokumentumban hat órás egy-

ségenként vezették és a rögzített munkához kapcsolódó napi tanulási vagy a szakmai 

ismeretszerzéshez kapcsolódó tevékenységeiket különböző kritériumok szerint jellemez-

ték és értékelték. Fontos hangsúlyozni, hogy a tanulási tevékenységnaplózásban csak a 

munkához kapcsolódó vagy a szakmai ismeretek szerzéséhez kapcsolódó tevékenysége-

ket kellett rögzíteni. Arra nem volt lehetőség a korábbi előzetes kutatás alapján, hogy az 

összes tanulási, ismeretszerzési (beleértve a formális, nem formális és informális módo-

kat) tevékenységüket vezessék a válaszadók, ezért korlátozódott az adatfelvétel csak a 

munkához és a professzióhoz kapcsolódó tanulási tevékenységekre. 

                                                 

12 Sajnos a minta kiselemszámú lett (n=19), mert sem a az IT cégek, sem pedig egyénileg az IT munkavál-

lalók sem mutattak hajlandóságot a kutatásban való részvételre, mert ez túl időigényesnek bizonyult szá-

mukra. 
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2. Elméleti keret 

2.1. A tudásgazdaság és a felnőttkori tanulás 

A jelenkor társadalmát szokás tudástársadalomnak, tanuló társadalomnak vagy ép-

pen információs társadalomnak nevezni. E definíciók mindegyike hordoz azonos tartal-

mat, csak éppen más eszközhasználati megközelítésből. Mindhárom elnevezés a tudás, a 

tanulás vagy éppen az információ értékének fontosságára hívja fel a figyelmet. A tanuló 

társadalom definíciójában maga a tanulás mint a tudás elsajátításának folyamata a hang-

súlyos, és az hogy ez az emberek életének mindennapi részévé válik. A tudástársadalom 

értelmezésemben magára a tudás fontosságára, annak (társadalom) irányító szerepére 

hívja fel a figyelmet, ahol maga az elsajátítás folyamata, módja kevésbé hangsúlyos, ami 

számít az maga a tudás. Az információs társadalom elnevezés számomra egy olyan társa-

dalmat jelöl, ahol az információkhoz való hozzáférés széleskörű, így a tanulás, a tudás-

szerzés lehetősége is az. Az információkkal való gazdálkodás és az ehhez szükséges 

modern technológiák használata az élet természetes velejárója egy jól működő informá-

ciós társadalomban. Nyíri Kristóf (1999, n.o.) szerint: „Az információs társadalomban a 

gazdaság döntő forrásává́ a tudás válik. Az információs társadalom a tudás szakadatlan, 

bővített újratermelésének társadalma”. Mindhárom fogalom használatakor egyben tudás-

gazdaságról is beszélünk, amelyben Z. Karvalics (2001, n.o.) szerint „a tudásműveletek, 

illetve tudásfolyamatok válnak meghatározóvá́: az (új) tudás létrehozása, termelése (és 

tervezése, illetve kinyerése a tudásmérnökök tevékenysége révén), amelynek technoló-

giai vetülete az innováció́; a tudás átadása (áramlása, szétterítése, közvetítése, diffúziója, 

sokszorosítása); a tudás és a tudástechnológia (a tudásműveletekre vonatkozó́ tudás) al-

kalmazása funkcionális rendszerekben”. 

Az Európai Unió 1995-ös Tanítás és tanulás háttértanulmányában hívta életre a 

tanuló társadalmat Európában. A kereskedelem nemzetközivé válása, a globalizált tech-

nológiák és az információs társadalom megjelenése új feltételeket és új alkalmazkodási 

mintákat kívánt a munkaerőpiacon is (Teaching and Learning, 1995), hiszen a társadalom 

minden tagja egy állandó tanulási folyamat részesévé válik. A tanuló társadalom jelleg-

zetessége az is, hogy tagjai életük során többször váltanak munkahelyet és többek között 

ezért is vesznek részt képzéseken. (Németh, 2005) Ebben a társadalomban a felnőtteknek, 

akik folyamatosan tanulnak más készségekkel, attitűdökkel kell rendelkezniük, mint 

korábban, amikor a „tanuló” kifejezést csak az iskolásokra használták. (Csapó, 2008) 
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A felnőttek tanulásának napjainkban a két legfontosabb tevékenységszférája a 

munka és a szabadidő. Ezek azok a területek, melyekbe összpontosul a tanulási tevékeny-

ségük. A szabadidőt a saját érdeklődésen alapuló önképzés, a hobbi és az informális 

tanulás mindennapi tevékenységekhez kapcsolódó tanulási tevékenységei töltik ki, ám 

napjainkra a szabadidős tanulásba nagymértékben beszivárgott a munkavégzéshez vagy 

a munka megtartásához kapcsolódó tanulás, mely akár értelmezhető hobbi önképzésként, 

amennyiben az illető személy hobbija a munkája is. Ha nem ez a helyzet, megállapíthat-

juk, hogy az említett két tevékenységszféra tanulási tevékenységei élesen nem választha-

tók el egymástól, ahogyan a Memorandumban (Európai Bizottság, 2000) meghatározott 

három tanulási forma közül néhány esetben a nem formális és az informális tanulási 

tevékenység között is vékony határvonal húzható csak. A tanulás formáit tekintve a 

munka világában a nem formális és az informális tanulás vált hangsúlyossá a formális 

tanulás behatároltsága miatt (Erdei, 2009), emellett napjaink információs társadalmában 

a felnőttek tanulása sok esetben a munka melléktermékeként jelenik meg. (Szabó, 2008) 

2.2. A tudás és a tudástípusok 

A felnőttek esetében már kész tudásfogalomról beszélhetünk, hiszen azt alapvetően 

meghatározza az alapiskolázottság és a család, ahol a tudás megjelenése verbális formá-

ban történt általában, tehát lexikális tudásként ölt testet. A felnőttkor során viszont válto-

zik a felnőttek tudásszükséglete, ez általában követi a munkaerőpiac változásait. 

(Zrinszky, 2002) Felnőttkorban a tudásfelfogást leginkább a prakticizmus jellemzik, tehát 

csak azt tekintik valódi tudásnak, ami elismerésre méltó, amiért érdemes erőfeszítéseket 

tenni, mert megtérül, például munkahelyi előléptetésben. 

Számos tudományágban is születtek a tudásra vonatkozó eredmények, amelyek a 

neveléstudományban is jól használható fogalmi pontosításokra adnak lehetőséget. A tu-

dás nehezen meghatározható, interdiszciplináris fogalom (Davenport és Prusak, 2001), 

amely több tudományterület kutatóit foglalkoztatja. Az egyik alapvetés az adat, az infor-

máció és a tudás kapcsolata. Az adat az objektív tények összessége. Az információ már 

relevanciával bíró, bizonyos célok szerint rendszerezett, értelmezett adatok halmaza. A 

tudás már cselekvésre irányul, a körülhatárolt tapasztalatok, értékek és kontextuális in-

formációk heterogén és folyton változó keveréke. (Davenport és Prusak, 2001) A me-

nedzsmenttudományban a szerzők cselekvőképességként (Stehr, 2007), illetve 

cselekvésre való képességként (Sveiby, 2001) definiálják a tudást. Davenport és Prusak 
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(2001) definícióját folytatva „a tudás, szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, in-

formációk elbírálásához és elsajátításához, s a tudással rendelkezők elméjében keletkezik 

és hasznosul. A vállalatok nemcsak dokumentumokban és leltárakban őrzik azt, hanem a 

szervezeti rutin részeként, az eljárásokban, gyakorlati tevékenységekben és normákban 

beágyazódva is jelen van.” (Davenport és Prusak 2001, 21. o.) 

Polányi a tudás két kategóriáját, az explicit és az implicit tudást különböztette meg. 

Az explicit vagy kodifikált tudás szavakban megfogalmazható, és a formális nyelv segít-

ségével továbbítható, míg a tacit vagy implicit tudás személyes jellegű, formalizálása és 

átadása nehéz, mert a hallgatólagos tudás (tacit vagy másként implicit tudás) az emberek 

közötti kapcsolatokban alakulhat ki, és a különböző kultúrákban ölthet testet, ezért meg-

szerzésében különösen fontos a megfelelő tanulási és szociális környezet, elsajátítása sok 

esetben észrevétlen. Polányi (1966) jéghegy-elméletében rámutatott arra, hogy az ember 

tudásának legnagyobb része rejtett, azaz tacit tudás. 

Az OECD is foglalkozott a tudás explicit és implicit kategóriáival, olyannyira, hogy 

tovább bontotta ezt a két kategóriát, így a tudás négy fajtáját határozta meg (OECD 1996; 

OECD, 2001). Ezek a know-what (mit tudunk), a know-why (miért tudjuk), know-how 

(hogyan tudjuk) és a know who (ki tudja), amelyekkel az Európai Unió dokumentumai-

ban is találkozhatunk. A know-what (mit tudunk) a tények ismeretét jelenti, részekre 

bontható, és adatként továbbítható. A know-why (miért tudjuk) az okok, a különböző 

jelenségek magyarázatát, összefüggések ismeretét jelenti. A know-how (hogyan tudjuk) 

a szakértelmet, a hozzáértést, egy adott tevékenység végrehajtására való képességet je-

lenti. A know-who (ki tudja) pedig a megfelelő személyek ismeretét jelenti. 

A kognitív tudományokban különbséget teszünk az ismeret jellegű(deklaratív) és a 

képesség jellegű tudás között (procedurális). A deklaratív tudás a fogalmi, lexikális tudás, 

a procedurális pedig a folyamat jellegű, ami készség-, képesség-, jártasság terminusaink-

kal írható le. (Csapó, 1992, idézi: Iuga és Gombos, 2013) 

Egy szakma műveléséhez meghatározott tudáselemek és azok rendszere szükséges. 

A tudás ebben az értelemben egy olyan séma, amely a helyzet felismerése és azonosítása 

után, azonnal megoldást nyújt, vagyis ez a hozzáértés, a szakértelem. (Csapó, 2002) A 

szakértelem még pontosabban a következőképp definiálható: az adott szakterület által 

meghatározott konkrét ismeretek, készségek és képességek együttese, mely mindig 

növelhető, és csak szűk korlátok között transzferálható. 
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2.2.1. A tudás további értelmezési lehetőségei a munkaerőpiac vonatkozásában 

A tudást a társadalomtudományban és a közgazdaságtanban, illetve a munkaerő-

piaci jelentőségét vizsgálva a humánerőforrás–menedzsment szemszögéből kimeríthetet-

len erőforrásként is értelmezhetjük. A tudás mint kimeríthetetlen erőforrás jellemzőit 

(Szabóné, 2006) azonosította, amelyeket a továbbiakban ismertetek. A tudás komplex, 

tehát nem egy merev struktúra, hanem komplex módon képes összetett jelenségekkel fog-

lalkozni. A tudás a személyekben van jelen, értékítéletekben fejeződik ki, csupán infor-

mációs rendszerekkel nem lehet életre hívni. (Szabóné, 2006) A tudás másik fontos 

jellemzője, hogy tapasztalatokon keresztül fejlődik, annál mélyebb minél többet használ-

tuk, alkalmaztuk a gyakorlatban. A tapasztalat Davenport és Prusak (2001) szerint a múlt-

ban tett cselekedetünkből ered, legfőbb haszna az, hogy történeti perspektívát nyújt 

újszerű helyzetek átgondolásához, értelmezéséhez. A tudást Davenport és Prusak (2001) 

gyakorlati igazságnak is nevezi, mert mindig ahhoz kapcsolódik ami a valóságban is 

működik, mert ha nem működik, akkor nem alkalmazzák. Ez alapján a tudás a nem tudás 

felismerése is. A tudás sajátossága az is, hogy megosztható és használata során felértéke-

lődik, mely azt jelenti, hogy a megosztás által bővíthető, fejleszthető, ellenben a nem 

megosztott tudás erre nem képes. A tudás Szabóné (2006) szerint kifejeződhet szabályok-

ban is, amelyek korábbi tapasztalatokból, megfigyelésekből származnak. A tudás pozitív 

tulajdonságai közé sorolható, hogy gyorsaságot biztosít tulajdonosának, mert az új meg-

oldásra váró helyzetekben felismeri a régi motívumokat, jellemzőket, ezért gyorsabban 

képes megoldást találni előzetes tapasztalatai alapján. A tudás jellemzője, hogy sehol sem 

jelenik meg teljesen koncentráltan, mert nem létezik olyan személy vagy szervezet, aki a 

tudás egészét birtokolná, hiszen „a tudás birtoklása megosztott, a tulajdonosa megfogha-

tatlan, míg a tárgyi javak esetében egyértelműen beazonosítható”. (Stehr, 1994, idézi: 

Szabóné, 2006, 41.o.) A tudás nehezen reprezentálható, másolható, hiszen legnagyobb 

részt hallgatólagos, a hallgatólagos tudást pedig nem lehet dokumentáció által átadni, 

mert befogadó-függő annak értelmezése. A tudás jellemzői közé sorolható az is, hogy 

értéke relatív, tehát attól függ milyen környezetben van, mutatkozik-e rá szükség. A tudás 

szintetizáló képességgel bír, ezért képes időt átívelni, különböző forrásokat és eredmé-

nyeket ötvözni, így új tudást létrehozni. Végül a tudás mint erőforrás megközelítésének 

szempontjából az egyik leglényegesebb tulajdonsága a tudásnak, hogy végtelen és egy-

ben szűkös erőforrás. Sveiby (2001) szerint a tudásgazdaság kifogyhatatlan erőforrás bir-

tokában van. Az ember tudásteremtő képessége végtelen, ellenben vannak olyan 
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helyzetek, amikor az adott pillanatban nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű erő-

forrás, tehát szűkös. Az emberiség tudásteremtő képessége korlátlan, ebben az értelemben 

a tudás végtelen erőforrás. 

Mi jellemzi a tudást a munkaerőpiacon? Az előző gondolatokat alátámasztva a 

munkaerőpiacon a tudás mint erőforrás van jelen. A felnőttek mint munkavállalók a tu-

dásukkal pozicionálják magukat ezen a területen, amely napról napra több kihívással néz 

szembe, ezek közül az egyik legnagyobb kihívást a gyors technikai, gazdasági, társadalmi 

változások jelentik, mert ezek megnehezítik annak előrejelzését, hogy milyen tudásra, 

képességekre, készségekre lesz szüksége az iskolába járó generációnak (Csapó, 2002), 

munkavállalóként például ahhoz, hogy el tudjon helyezkedni. A munkaerőpiacon előtérbe 

kerülnek a tudás képesség jellegű komponensei, mint például a problémamegoldás. 

(Golnhofer, 2003) Az egész életen át tartó tanulásban hangsúlyosabbá válik az egyén saját 

tanulásáért való felelőssége, miközben a tanulás színterei is megváltoznak és fontos sze-

repet kap az önfejlesztés, az önértékelés. 

2.3. A felnőttkori tanulás formái 

„A felnőttkori tanulás egyaránt felöleli a formális oktatást és továbbképzést, a non-

formális tanulást, valamint az informális és esetleges tanulás széles spektrumát, amelyek 

hozzáférhetőek egy multikulturális tanuló társadalomban, ahol az elméletre és a gyakor-

latra épülő megközelítéseket elismerik.” (Harangi, Hinzen és Sz. Tóth 1998. 9–10.o.) A 

felnőttek tanulása, ismeretszerzése a felnőttoktatás keretein belül valósul meg. „A fel-

nőttoktatás jelöli azoknak a tanulási folyamatoknak összességét, legyenek azok formáli-

sak vagy mások, amely által az embereknek – akiket felnőttnek tekint az a társadalom, 

amelyhez tartoznak – fejlődik képességük, gazdagodik tudásuk és magasabb szintre emel-

kedik szakmai és kvalifikációs végzettségük vagy új irányba fordítja őket, hogy kielégít-

sék saját és társadalmuk szükségleteit.” (Hamburgi Nyilatkozat, UNESCO, 1997) 

A Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (Európai Bizottság), 2000) című 

dokumentumban a tanulási tartalmak formáinak definícióit három kategóriában határoz-

ták meg: formális, nem formális és informális tanulás. A formális tanulás mindig oktatási 

és képzési (iskolarendszerű) intézményekben valósul meg, és eredményeit oklevéllel, 

szakképesítéssel ismerik el. A nem formális tanulás iskolarendszerű oktatási és képzési 

rendszerek mellett történik, amit általában nem ismernek el hivatalos bizonyítvánnyal. A 
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nem formális tanulás lehetséges színtere lehet a munkahely, de megvalósulhat civil tár-

sadalmi szervezetek és csoportok tevékenysége keretében is, az informális tanulást a min-

dennapi élet természetes velejárójának tekintik. A formális és nem formális tanulási 

formákkal ellentétben az informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, lehet, hogy 

maga az egyén sem ismeri fel tudása bővülését. (Forray R. és Juhász 2008, 62–68. o.) 

Komenczi Bertalan (2001) az előző definícióhoz hasonlóan, de részletesebben fogalmaz: 

„A formális tanulás a hagyományos oktatási rendszer keretein belül történik erre a célra 

létrehozott intézményekben, pontosan definiált időbeosztással, előre meghatározott tanu-

lási tartalmakkal és szabályozott belépési, kilépési és a rendszeren belüli továbbhaladási 

feltételekkel. A formális tanulás szakaszait, a részvételt és a követelmények teljesítését 

igazoló, államilag elismert bizonyítványok zárják. A nem formális tanulás (non-formal 

learning) az oktatási rendszer fő áramán kívül történik, és nem mindig jellemző rá a rész-

vétel végbizonyítvánnyal történő elismerése.” Ide tartoznak a munkaerő-piaci tréningek, 

szakmai továbbképzések, civil szervezetek, pártok, művészeti és sportegyesületek szer-

vezésében történő képzések, tanfolyamok. Az informális tanulás az élet valamennyi szín-

terén zajlik, így a formális és a nem formális tanulás során is, nem tekintik szándékosnak, 

hiszen az elsajátított tudás gyakran melléktermékeként (by-product) alakul ki, gyakran 

észrevétlenül. (Komenczi, 2001) Coombs és szerzőtársai az egész életen át tartó folya-

matként, a személyiség egészét érintő tanulásként tekintenek az informális tanulásra, 

„amely során minden egyén a napi tapasztalatain, és a környezetében előforduló tanító 

hatásokon keresztül, – például a családban, a szomszédokkal való érintkezés és a tömeg-

kommunikáció révén, a munkában és a játékban, a piacon, a könyvtárban – elsajátít atti-

tűdöket, értékeket, jártasságokat és tudást.” (Coombs 1973. idézi: Pordány 2006, 29.o.) 

Az informális tanulásra „jellemző, hogy nem rendszerszerű, strukturálatlan, az egyének 

kulturális szolgáltatások igénybevétele, társadalmi intézményekben való tevékenység, 

politikai aktivitás illetve a média hatásai következtében jutnak új ismeretekhez, illetve 

sajátítanak el új, a munkavégzés szempontjából is releváns viselkedési elemeket – sok-

szor nem is tudatosítva e tanulási folyamat eredményeit.” (Tót 2002, 179.o.) Az informá-

lis tanuláson belül létezik az autonóm (önirányított) tanulás is, azonban gyakorisága jóval 

kisebb, mint a véletlen, spontán tanulásnak, ennek ellenére mégis jelen van a felnőttkori 

formális és nem formális tanulásban is. (Juhász, 2012) 

A disszertáció fő fókuszában a munkahelyi, illetve a munkához kapcsolódó tanulás 

informálisan megvalósuló tanulási tevékenységei állnak, így a dolgozat és a kutatás is 

erre koncentrál. 
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2.3.1. Az informális tanulás 

Az informális tanulással már az 1950-es évekkel kezdődően foglalkoztak a tudo-

mányban és napjainkig is a felnőttkori tanulás meghatározó formájaként tartják számon 

mind a munka (Marsick és Watkins, 1990, 2003; Marsick. 2009, Stéber és Kereszty 

2015a, 2015b), mind a szabadidő tevékenységszférájában. (Knowles, 1950, 1975; 

Coombs, 1974; Mc Givney, 1999; Mezirow, 1991; Livingstone, 1999; Tough, 1971, 

1979, 2002; Hager, 1998 és Watson, 1999, Stéber és Kereszty, 2016) 

Az 1960-as és 70-es években Kanadában Allan Tough már dokumentálta, hogy a 

felnőttek kétharmada folytat önirányított tanulást az iskolában vagy a képzési programok-

ban történő tanulás mellett. (Tough, 1971, 1979, idézi: Livingstone, 2001) Knowles mun-

kásságának jelentős részében az informális tanulással foglalkozott, melynek fő jellemzői 

a proaktív, intézménytől független tanulási folyamat, az informális atmoszféra és a tanu-

lási folyamat flexibilitása. Knowles az informális tanulást különböző kategóriákba sorolta 

a tudatosság vagy a szándékosság mértéke szerint: nem szándékos tanulás (implicit), vé-

letlenszerű tanulás (reaktív), szándékos nem szisztematikus tanulás és tudatos, elkötele-

zett, szisztematikus tanulás. (Knowles, 1975) A felnőttkori tanulás nagy része önirányított 

tanulásnak tekinthető, hiszen legtöbbször „az egyén mások segítsége nélkül fogalmazza 

meg tanulási szükségleteit, kitűzi a céljait, kiválasztja tanárait és a szükséges taneszkö-

zöket, valamint értékeli saját tanulási teljesítményét”. (Knowles,1980, idézi: Pordány, 

2006) Coombs és Ahmed is meghatározták a tanulási formák hármas felosztását, s az 

informális tanulást a mindennapi élet velejárójának tekintették, amely „az egyén napi ta-

pasztalatain, és a környezetében előforduló tanító hatásokon keresztül" valósul meg. 

(Coombs 1973, idézi: Pordány 2006, 29.o.) Mezirow (1991) a transzformatív tanulással 

hozta kapcsolatba az informális tanulást, amely szabálytalan időbeli és térbeli mintáza-

tokban fordul elő, de „perspektivikus transzformációt”13 okozva hatással lehet az élet ala-

kítására. 

Az informális tanulás valamely módon történő kategorizálásával több kutató is 

mélyrehatóan foglalkozott. A véletlenszerű / nem szándékos tanulás mivolta is egy szem-

pont az informális tanulás kategorizáláshoz, Marsick és Watson azonban a tanulás ezen 

                                                 

13 A transzformatív tanulás folyamatában az egyén egy meglévő, azután egy új értelmezési sémán belül 

tanul, tehát meg tudja változtatni a meglévő értelmezési sémáit, ezáltal pedig az egyén meg tudja változtatni 

az egész értelmezési perspektíváját is. 
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típusára mindössze mellékhatásként megjelenő tanulási jelenségként tekintenek. 

(Marsick és Watson, 1999, idézi: Kleisz, 2009) 

McGivney (1999) is próbálta kategorizálni az informális tanulást, ehhez négy típust 

határozott meg: a rögtönzött, az önirányított, a szándékos és a tervezett informális tanu-

lást. Ezenfelül a kezdeményezés módja szerint: a tanulást kezdeményezheti maga a sze-

mély, de lehet kollektív folyamat is (pl. helyi közösségi tevékenység), és lehet külső 

tényezők (pl. oktatási szolgáltatók, cégek) által kezdeményezett képzelt vagy kimondott 

igényekre, érdeklődésre, problémára adott válasz. (Mc Givney, 1999, idézi: Horváth H., 

2011a) 

Az informális tanulás megjelenése nehezen tetten érhető a mindennapokban, né-

hány jellemzője, ami segíti megérteni és azonosítani a jelenséget (Marsick és Volpe, 

1999, idézi: Yu-Mei Lin és Pei-Chen Lee, 2014): 

(1) Az informális tanulás kötődik a mindennapi élet eseményeihez, gyakran akár az 

emberi érzékek működése által is jelen van, hiszen az érzékelés által történő tapasztalás 

közben is egyfajta tanulás zajlik. 

(2) Az informális tanulást külső vagy belső ösztönzők indukálják. 

(3) Az informális tanulásra nem jellemző a magas fokú tudatosság és strukturáltság 

a formális tanuláshoz képest. 

(4) Bármely esemény kiválthatja a tanulást. 

(5) A tanulási folyamat magába foglalja a reflexiót a cselekvésre, tudatos önreflexió 

nélkül is. 

Schugurensky (2000) az informális tanulás három típusát határozta meg: önirányí-

tott tanulás, véletlen tanulás és a szocializáció. Az informális tanulás jellege lehet additív, 

ha az a tudás vagy a képességek fejlesztésére irányul és bővíti, erősíti a már meglévő 

ismereteket, vagy lehet transzformatív jellegű a tanulás, ha az élmények hatására zajlik, 

kihívást jelent az új feltételezések, értékek megértése és ezek teljes mértékben megvál-

toztatják a meglévő előzetes tudást és álláspontot. (Schugurensky, 2000) 

Informális tanulásnak tekinthető minden olyan tevékenység, amely törekvés a meg-

értésre vagy tudás és készségek szerzésére, anélkül, hogy ezt tantervi követelmények 

meghatároznák, hiszen az egyének és a csoportok határozzák meg a tanulás feltételeit, a 

céljait, tartalmát, eszközeit, időtartamát és a tanulást is saját maguk vállalják. 

(Livingstone, 2001) Az informális tanulást négy tevékenységszféra szerint kategorizálta 

Livingstone (2001), ezek közül három munkaalapú, úgymint a foglalkoztatáshoz kapcso-
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lódó, a háztartási munkához kapcsolódó, illetve a közösségi és önkéntes munkához kap-

csolódó informális tanulás. A negyedik, nem munkaalapú tevékenységszférába az egyéb, 

általános érdeklődéshez kapcsolódó informális tanulás sorolható, mint a szabadidős tevé-

kenységek, a spiritualitás, a sport, a számítástechnika vagy éppen a háziállatokról való 

gondoskodás. 

Az informális tanulás munkához, munkaalapú tevékenységekhez társítása számos 

kutató munkájában megjelent (Coombs és Ahmed, 1974; Livingstone, 2001; Golding, 

Brown és Foley, 2009). A véletlenszerű informális tanulási folyamatok leginkább a mun-

kahelyen fordulnak elő, ahol jellemzően más tevékenységek melléktermékeként (by-pro-

duct) valósul meg a tanulás, például egy feladat megoldásánál vagy egy társadalmi 

interakció folytán. (Marsick és Watkins, 2001) 

A munkahelyi környezetben zajló informális tanulás folyamatának koncepciója 

(1. ábra), Dewey (1938), Argyris és Schön (1974, 1978) és Mezirow (1991) elméletein 

alapul (Marsick és Watkins, 2001). 

 

1. ábra Informális tanulás a munkahelyi környezetben, forrás: Stéber és Kereszty, 2015b, Marsick és 

Watkins, 2001 alapján 

„A kör közepe azt reprezentálja, hogy a tanulás túlmutat az élet vagy a munka 

hétköznapi szituációin, és egy új élettapasztalat kihívást, megoldandó problémát vagy egy 

jövőbeli állapot vízióját nyújthatja. A külső kör azt a kontextust jelenti, amelyben a 

tapasztalás történik, ez a személyes, társadalmi, gazdasági/üzleti és kulturális kontextusa 

a tanulásnak, amely kulcsszerepet játszik annak befolyásolásában, hogyan értelmeznek 

az emberek egyes szituációkat, választási lehetőségeket és a megvalósult tanulást. A 

tanulási modell integrálja a véletlenszerű tanulási folyamatot is.” (Stéber és Kereszty, 

2015b, 39. o.) 
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A tevékenységszférához való kapcsolódáson felül az informális tanulás elméleti 

kutatásaiban fontos szempontként szerepel a tanulás szervezettsége és szándékossága is. 

Ez az aspektus van jelen Tough (2002) a felnőttkori tanulás jéghegy modelljében, amely-

ben a felnőttkori tanulás felső 20%-a intézményhez fűződő tanulás, a fennmaradó 80% 

pedig informális tanulási tevékenység. Az informális tanulási tevékenységekről nem ál-

líthatók egyértelműen, hogy strukturálatlanok, hiszen a szervezettség és ezáltal a struktu-

ráltság is sok esetben jelen van. A jéghegy felszín alatti részében az informális tanulás a 

szervezettség módja szerint háromféleképpen van jelen: a tanuló saját tervezése és szer-

vezése által (73%), rokontól, baráttól vagy munkatárstól tanult új dolgot az egyén (3%), 

vagy valamilyen csoportban a csoporttársakkal együtt tanult új dolgot az egyén szakmai 

segítség nélkül (4%). (Tough, 2002) A fentiekkel szemben Hager és Haliday (2006) sze-

rint az informális tanulás legmeghatározóbb jellemzője, hogy határozatlan és esetleges, 

különleges és egyedi, tehát nem tervezett, strukturálatlan. 

Az informális tanulás típusai a szándékosság fokozatai és az időbelisége alapján is 

osztályozhatók, a különbséget pedig a szándék erőssége határozza meg. (Eraut, 2004, 

1. táblázat) 

Idő Implicit (rejtett) tanulás Reaktív tanulás 
Tapasztalatlevonás / szándékos tanu-

lás 

Múltbeli ese-

mény 

rejtett kapcsolat a múltbeli 

emlékek és a friss tapasztala-

tok között 

tömör, gyors majdnem spon-

tán reakció a múltbéli törté-

nésekre, eseményekre, 

tapasztalatokra 

megvitatása és áttekintése a múltbéli 

tevékenységeknek, kommunikáció-

nak, eseményeknek és tapasztalatok-

nak 

Jelenlegi ta-

pasztalat 

az epizodikus memóriába be-

lépő élmények, tapasztalatok 

szelektálása 

megjegyezni a tényeket, ötle-

teket, véleményeket, benyo-

másokat, kérdezősködni, 

megfigyelni a cselekvések 

hatásait 

elkötelezettség a döntéshozatalban, 

problémamegoldás, tervezett infor-

mális tanulás 

Jövőbeni vi-

selkedés 
nem tudatos elvárás 

a jövőben lehetséges tanulási 

lehetőségek felismerése 

tanulási lehetőségek tervezése, a jö-

vőbeli események felsorolása 

1. táblázat Az informális tanulás típusai, forrás: Eraut 2004, 251.o., saját szerk. 

„A tanulás többsége tapasztalatokból, implicit módon történik. Az explicit tanulás 

tudatosult, látható, de ez nem azt jelenti, hogy ne lennének benne implicit tanulási folya-

matok is. Gyakran a formális oktatási környezeten kívül zajló explicit tanulás sem terve-

zett: ezt nevezzük reaktív és kereső/szándékos tanulásnak. A reaktív tanulás nem 

szándékos, akkor fordul elő, amikor egy cselekvésben nincs sok idő a gondolkodásra. A 

tanácskozó / szándékos tanulásnál meghatározott a tanulási cél és az idő (Tough, 1971), 

az új ismeretek megszerzése szándékos tevékenységek, például problémamegoldás által 
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történik, a tanulás pedig lehetséges melléktermék”. (Eraut, 2004, idézi: Stéber és Ke-

reszty, 2015a, 51. o.) 

Az OECD öt dimenzió együttes vizsgálata alapján tesz különbséget a tanulás formái 

között; ezek a dimenziók: (1) a tanulás szervezettsége, (2) a tanulási célok világos meg-

határozása, (3) a tanulás szándékoltsága, (4) a tanulás időtartama és végül (5) az, hogy a 

tanulás kvalifikációhoz vezet-e. (2. táblázat) 

 

Szervezett formá-

ban zajlik-e a ta-

nulás 

Vannak-e jól 

definiált tanu-

lási célok 

Szándékolt-e a 

tanulás 

Milyen a tanulás időtar-

tama 

Eredményez-e a tanulás 

kvalifikációt 

Formális Igen Igen Igen 
Általában hosszú és tel-

jes idejű 
Csaknem mindig igen 

Nem formá-

lis 
Igen vagy nem Igen vagy nem Igen vagy nem 

Általában rövid vagy 

részidős 
Általában nem 

Informális Nem Nem Nem Nem ismert Nem 

2. táblázat A tanulás formális, nem formális vagy informális jellege, forrás: Werquin, 2007, idézi: 

Halász, 2008 

A formális és az informális tanulás a fenti dimenziók mentén általában könnyen 

leírható, azonban a nem formális tanulás meghatározása már nehézséget okoz, ilyen pél-

dául a szervezett képzési programok keretében folyó és kvalifikáció megszerzését célzó 

tanulás besorolása is, mert sokan formális tanulásnak tekintik akkor is, ha az a munkahe-

lyen történik. (Werquin, 2007, idézi: Halász, 2008) „A fenti dimenziós felosztás szerint 

az önirányított tanulás nem lehet informális tanulás, vagy azért, mert van tanulási célja, 

vagy azért, mert szándékos. Ugyanakkor – ahogy látható volt – Knowles (1975), Tough 

(1979, 2002), illetve Marsick, Watkins (1997) és Jarvis (2010) elmélete szerint az infor-

mális tanulás is lehet szándékos. Jarvis (2010) szerint az informális tanuláson belül egyre 

nagyobb teret nyer az önirányított és önszerveződő tanulás, amely színtereinek sokasága 

szinte nem is számszerűsíthető.” (Stéber és Kereszty, 2015a, 52.o.) 

2.3.2. Az informális tanulás színterei 

Az informális tanulás kutatásának további aspektusa a tanulás színtereinek mint in-

formális tanulási környezeteknek a vizsgálata. Az informális tanulás az élet minden szín-

terén jelen van, de a legfőbb tevékenységszférák, amelyekben megjelenik és amelyeket a 

kutatások során is külön vizsgáltak az a szabadidő és a munka világa. 

A munka világában a formális tanulás behatároltsága miatt a nem formális és az 

informális tanulás vált hangsúlyossá (Erdei, 2009), ráadásul az információs kor erősítette 

a tanulásnak a munka melléktermékeként való jelenlétét (Nieuwenhuis és Van Woerkom, 
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2007), s így a munkahelyen a tudás és készségek megszerzésének leggyakoribb módja 

lett. (Kim és McLean, 2014) Több kutatás is vizsgálta a munkahelyen megvalósuló tanu-

láson belül az informális tanulás arányát, habár annak túlsúlya egyértelmű, bizonyítani és 

számszerűsíteni mégis nehéz. „Egyes kutatások szerint a tanulás 70 %-a (Leslie és mtár-

sai., 1998, idézi: Kim és McLean, 2014), Marsick és Watkins (1990) szerint 80%-a, míg 

Sorohan (1993, idézi: Kim és McLean, 2014) szerint az előbbinél is magasabb, 90%-a 

informális tanulásként valósul meg.” (Stéber és Kereszty, 2015a, 53. o.) 

A szabadidő mint informális tanulási színtér kimeríthetetlen lehetőségeket nyújt, 

hiszen ebben valósulhat meg az egyén autonóm tanulása a mindennapokban. (Horváth 

H., 2011) A szabadidő egyes területein is sok kutatás folyt az informális tanulásra vonat-

kozóan. Livingstone (2001) az informális tanulás négyes tipizálásában külön tevékeny-

ségszféraként határozta meg a közösségi és önkéntes munkához kapcsolódó informális 

tanulást, ami szabadidőben történik és a negyedik, nem munkaalapú tevékenységszférába 

sorolta az egyéb, általános érdeklődéshez kapcsolódó informális tanulást, melynek leg-

nagyobb része mind szabadidős tevékenységekben manifesztálódik mint a sport, a szá-

mítástechnika, a háziállatokról való gondoskodás vagy a spiritualitás. Hazánkban az 

informális tanulás szabadidős színtereit, például a sportot vagy a cserkészetet Horváth H. 

(2011b) vizsgálta. Livingstone (2001) kategorizálása szerint külön kezelendő az önkéntes 

munkához kapcsolódó tanulás, én mégis a szabadidő tevékenységszférájához sorolnám 

ezeket a tanulási tevékenységeket is azzal a megjegyzéssel, hogy munkaalapúak. Mindezt 

abból a megfontolásból teszem, hogy az önkéntes munka is szabadidőben valósul meg, 

az önkéntes munka és az informális tanulás kapcsolatával Arapovics (2005, 2008) foglal-

kozott. 

A szabadidős tevékenységek és a művelődés fogalma megkerülhetetlenül össze-

kapcsolódik, ezt a jelenséget kulturális tanulásként vizsgálják a hazai kutatások. A kultu-

rális tanulás Juhász és Szabó (2016) meghatározása szerint „a kultúra széleskörű 

intézményrendszere és eszközrendszere által megvalósuló nonformális és informális ta-

nulási forma, amely különböző intenzitással és eszközhasználattal, de az egyén egész éle-

tében jelen van. A kulturális tanulás intézményei a közművelődési, muzeális és könyvtári 

intézmények, az előadóművészet különféle színterei (színház, mozi, cirkusz, zenei intéz-

mények, táncművészeti intézmények, vidámparkok stb.), a sportszervezetek és a média 

(sajtó, rádió, televízió, internet). A kulturális tanulás jelenléte spontán, akaratlan jelleggel 

is megfigyelhető folyamat, amikor véletlenszerűen, vagy nem tanulási (pl. szórakozási) 
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céllal látogat az egyén kulturális intézményt és ott előre nem tervezett módon a kulturális 

tanulás által gazdagodik.” (Juhász és Szabó, 2016, 200. o.) 

A kulturális tanuláson belül a médiához kapcsolódó felnőttkori tanulás tevékenysé-

geket a médiaandragógiai kutatások vizsgálják, amelyek középpontjában általában a tö-

megközlő, tömegművelő-szórakoztató eszközök személyiségalakító hatásának 

lehetőségei, feltételei (Felnőttoktatási és -képzési lexikon 2002, 349. o.), és a felnőttek 

média útján történő tanulásának, önfejlesztésének módja, illetve a hozzájuk kapcsolódó 

tanulási szokások állnak. Az ezen a területen folytatott kutatások értelemszerűen a sza-

badidő tevékenységszférájához kapcsolódó informális tanulást érintik. 

A hazai kutatók (Koncz és Nagy 1993; Nagy, 2002, 2005) a média legfontosabb 

alapfunkcióit vizsgálták, úgy mint az információátadás, a szórakoztatás, a motiválás, az 

értékek közvetítése. A média hozzájárul az életminőség fejlesztéséhez, a konstruktív élet-

vezetéshez (Nagy 2005, 35. o.), ezért fontos a felnőttkori tanulás aspektusából való vizs-

gálata, ennél fogva az informális tanulás számos médiaandragógia kutatásban megjelent. 

(Kenyeres és Szabó 2012, 2014, 2016; Stéber, 2014a, 2014b) A média által történő infor-

mális tanulás már közel sem csak a szabadidő tevékenységszférájában van jelen, hanem 

a munkában is. „A médiafogyasztás meghatározó szerepéhez a fiatal felnőttek tanulásá-

ban kétség sem férhet, hiszen önálló tanulásukhoz, önművelődésükhöz a médiát választ-

ják eszköznek, a televízióban a szakmai műsorokat, az interneten az autonóm tanuláshoz 

a youtube-ot, a szakcikkeket olvassák.” (Stéber, 2014a, 17–21. o.) Érdekesség az infor-

mális tanulás színtereinek kutatásai között a legnézettebb televíziós műsorok, a sorozatok 

vizsgálata is. Stéber (2014b) empirikus kutatása szerint szerint a felnőttek 97%-a szerint 

lehet tanulni az elektronikus médiumokból és azok termékeiből, a sorozatokból is. A ku-

tatás alapján megállapítható, hogy a sorozatok megjelenhetnek az informális tanulás egy 

terepeként, azonban ez jobbára a mindennapokhoz kapcsolódó, realista elemeket tartal-

mazó sorozatok esetében igaz. „A művelődés és személyiségformálódás alapja a részt-

vevő egyén kultúraelsajátító aktivitása, amit kiegészít, illetve feltételez egy kiváltó, külső 

társadalmi, környezeti ingerhatás. (Durkó, 1999, 24.o.) A média állandó informális tanu-

lási környezetet teremt a mindennapjainkban, így akarva vagy akaratlanul, de valamilyen 

formán tanulunk belőle.” (Stéber, 2014b, 47.o.) Ennek már nem csak a sajtó, a rádió, 

televízió a fő eszköze, hanem az internet és az általa létrehozott online/virtuális (úgyne-

vezett web 2.0) felületek mint a fórumok, közösségi oldalak és a különböző tartalomke-

zelő – és megosztó oldalak, amelyeken keresztül az internetező felnőttek informális 

tanulásának jelentős része zajlik. Napjainkban a közösségi oldalak, például a Facebook 
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mint tanulási színtér vizsgálata (Kárpáti, Szállas és Kuttner, 2012; Ravenscroft, Schmidt, 

Cook és Bradley 2012; Gleason, 2013; Greenhow és Lewin, 2015; Galanis, Mayol, Alier 

és García-Penalvo, 2016) is gyakran kutatás alapját képezi. 

2.3.3. Az informális tanulás az Európai Unió szakpolitikájában 

Az informális tanulás az Európai Unió szakpolitikájában a nem formális tanulással 

együtt vizsgálható, önállóan nem jelenik meg az EU-s dokumentumokban. A nem formá-

lis és az informális tanulás gazdasági és oktatási vonatkozásban szerepel általában, és a 

legjelentősebb, folyamatosan visszatérő témakör, amelyben megjelenik az a nem formális 

környezetben szerzett tudás, szakértelem elismerése, validációja. (Európai Bizottság, 

2003) Ez a kérdéskör nem hiába kap újból és újból figyelmet, hiszen oktatáspolitikai 

szempontból szakképzési rendszert érintő kérdés, és hatással van a munkaerőpiac folya-

mataira és a gazdaságra is. (Stéber és Kereszty, 2015a) 

A nem formális tanulás eredményeinek elismerésével elsőként a Fehér Könyvben 

(Európai Bizottság, 1995) foglalkoztak, azóta a nem formális tanulási környezetben szer-

zett tanulási eredmények elismerése, validációja a szakpolitikai dokumentumok állandó 

szereplője. Az Európai Unió szakpolitikájában elsőként az 1997-es Hamburgi nyilatko-

zatban (UNESCO, 1997) jelenik meg utalásként az informális tanulás a felnőttek tanulá-

sának magyarázatában, amely így fogalmaz: „...magába foglalja az iskolarend, amelyek 

egy multikulturális társadalomban hozzáférhetőek, ahol az elméletre és a gyakorlatra ala-

pozott tanulási formákat egyaránt elismerik.” (Harangi, Hinzen és Sz. Tóth, szerk. 1998, 

9–10. o.) Az informális tanulás fogalmi magyarázata az Európai Bizottság Memorandum 

az egész életen át tartó tanulásról (Európai Bizottság, 2000) című ajánlásában szerepelt 

először, e szerint „az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója. A for-

mális és nem formális tanulási formákkal ellentétben, az informális tanulás nem feltétle-

nül tudatos tanulási tevékenység, és lehetséges, hogy maguk az érintettek sem ismerik fel 

tudásuk és készségeik gyarapodását”. (Memorandum, 2000) Az ajánlás kulcsüzenetei kö-

zül a „tanulás értékelése” üzenet az, amely kiemelten érinti az informális tanulást, hiszen 

a tanulásban való részvételre és a tanulás eredményének értelmezési és értékelési módo-

zatain való javításra hívja fel a figyelmet a nem formális és informális tanulás területén. 

Az európai uniós szakpolitikák általában együttesen kezelik az informális és a nem for-

mális tanulást és legtöbbször olyan tanulási folyamatként említik, amely az előzetes tudás 

elismerésével, annak beszámításával végződhet. 
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Az Európai Tanács által 2000-ben megfogalmazott Lisszaboni stratégia céljai el-

éréséhez kiemelt szerepet tulajdonítottak az oktatás fejlesztésének, ehhez pedig elkészí-

tették az Oktatás és Képzés 2010 (Európai Unió Tanácsa, 2001) stratégiai 

keretprogramot, melynek „az egész életen át tartó tanulást konkrét realitássá kell tenni” 

kulcsüzenetében már utalnak a nem formális és az informális tanulás fontosságára, és 

azok eredményeinek elismerésére. A Koppenhágai Nyilatkozattal (Európai Bizottság, 

2002) az egyik legfontosabb prioritásként határozták meg a szaktudások és szakképzett-

ségek elismerésére a közös elvrendszer kialakítását és ezek érvényesítését a nem formális 

és formális tanulás terén az egyes országokban. Az Európai Parlament és a Tanács a Cse-

lekvő ifjúság (2007‒2013) programban meghatározott céljai között tűnt fel az informális 

tanulás, még pedig az európai dimenzióval rendelkező informális képzési és önképzési 

lehetőségek biztosítása és az aktív polgársággal kapcsolatos innovatív lehetőségek meg-

teremtése, illetve az informális tanulás, különösen a program által elsajátított készségek 

elismertetésének megkönnyítése célkitűzések között. (1719/2006/EK határozat) 2008-

ban az Európai Parlament és a Tanács ajánlást tett az egész életen át tartó tanulás Európai 

Képesítési Keretrendszerének létrehozására. (Európai Bizottság, 2008) Az EKKR által a 

formális, a nem formális és az informális tanulás különböző eredményei (tudás, készség, 

képesség és kompetenciák) attól függetlenül elismerhetők, hogy azokat mely országban 

szerezték. (Farkas, 2014) „Ez a tanulási eredményeken alapuló szemlélet lehetővé teszi a 

nem formális és az informális módon szerzett tudás elismerését, egyenrangú módon tör-

ténő kezelését, hiszen nem maga a tanulási folyamat kap hangsúlyt, hanem annak ered-

ménye, ezért a keretrendszer megteremtheti az önirányított tanulás eredményei 

elfogadásának lehetőségét, amely nagy lendületet adhat az életen át tartó tanulás teljesebb 

körű megvalósulásában. Az EKKR elméleti keretrendszere nagy lehetőséget jelent a nem 

formális és informális tanulás eredményeinek elismerésére, de ennek gyakorlati imple-

mentációja még sok tagállamban várat magára.” (Stéber és Kereszty, 2015a, 57.o.) Az 

Oktatás és képzés 2010 oktatási stratégiai keretprogramot, az Oktatás és képzés 2020 

(2009/C 119/02) új oktatási stratégiai keretprogram követte, amely az oktatási és képzési 

rendszerek egészére, a formális, nem formális és informális tanulási keretekre és a tanulás 

valamennyi alrendszerére (a kisgyermekkori neveléstől egészen a felnőttkori tanulásig) 

és szintjére kiterjed. A stratégiában a rugalmasabb tanulási utak kialakításához kapcsoló-

dóan jelenik meg az informális és nem formális tanulás, amelyek irányába nagyobb nyi-

tottságot javasolnak. (2009/C 119/02) A felnőttkori tanulás megújított európai cselekvési 

programja (Európai Unió Tanácsa, 2011), az Oktatás és képzés 2020 keretprogramban 
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megfogalmazottakkal összhangban az informális tanulás (eredményeinek) elismerésének 

további ösztönzésére hívta fel a figyelmet, emellett javasolta olyan rendszerek létrehozá-

sát, amelyek a nem formális és az informális tanulás eredményeit érvényesítik és „ösztö-

nözik, hogy azokat a különböző korú és képesítési szintű felnőttek, valamint a 

vállalkozások és egyéb szervezetek is igénybe vegyék”. (2011/C 372/01) A felnőttek kre-

ativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása is a 

célkitűzések között szerepelt, ehhez a tagállamoknak növelniük kellene a kulturális intéz-

mények, a civil társadalom és a sportszervezetek szerepét – mint a nem formális és az 

informális tanulás kreatív és innovatív helyszíneinek. 

Az Európai Unió szakpolitikájában az informális tanulás ugyan nem annyira hang-

súlyosan, de mégis folyamatosan jelen van, különösen azok eredményeinek elismerése, 

validálása tekintetében. Számos tagországot még az informális tanulás eredményeinek 

elismerésére kell ösztönözni. Az Európai Unió oktatáspolitikáját, s így a tagországok ok-

tatási rendszereit nem lehet jogi szabályzással egységesíteni, a szubszidiaritás elve miatt 

(Farkas, 2014), ezért csak ajánlások tehetők és a közösen kialakított keretrendszerek 

nyújthatnak megoldást. 

2.4. Az információs társadalom és a felnőtt generációk tanulási igé-

nyei, sajátosságai 

Az információs társadalomban fontos figyelembe venni a generációk kérdéskörét 

is a munkahelyi tanulás vizsgálatakor, hiszen akár az azonos munkahelyen dolgozó, de 

különböző generációs munkavállalók tanulási szokásai is igen eltérők lehetnek. Ahhoz, 

hogy a generációk tanulási sajátosságait részletesebben megvizsgáljuk, először meg kell 

határozni azt, hogy mit értünk a generáció fogalma alatt. Erre két definíciót is alkalmazok, 

az elsőben a generáción olyan társadalmi csoportot értünk, „amelyben az életkor nem 

korlátozza a csoporthoz tartozást, de kiterjed azoknak az egyéneknek az összességére, 

akik serdülőkorukban vagy felnőttkoruk elején szükségszerűen konfrontálódnak egy ko-

rábban létező kultúrával és valószínűleg ennek átalakítási szándéka is megfogalmazódik 

bennük”. (Mannheim, 1952, 302–303. o., idézi: Kraniauskiene, 2007) A második egy-

egy kevésbé a változást középpontba helyező definíció McCrindle és Wolfinger (2010, 

14.o.) meghatározása, amely szerint a generáció „olyan személyek csoportja, akik ugyan-

abban a korszakban születtek, ugyanazon időszak formálta őket, és ugyanazon társadalmi 
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jellemzők voltak hatással rájuk, azaz egy azonos életkor és életszakasz, létfeltételek, tech-

nológia, események és tapasztalatok által összekapcsolt csoport.” 

A generációk tudásértelmezésének és tanulási sajátosságainak áttekintése, fontos, 

mert korábban a generációk időarányosan váltották egymást, s közben a technológiai fej-

lődés is követhető volt, ezáltal a felnőttek életében is kiszámíthatóbb és fokozatosabb volt 

a munkahelyi előmenetel, vagy a munkakörök átadás-átvétele, vagy az utánpótlás-neve-

lés. (Magyar, 2014) A felnőttkori tanulás meghatározó színtere a munkahely, amely fo-

lyamatos tanulást igényel. A munkahelyi tanulással kapcsolatban szinte evidencia a 

betanítás, a mentorálás akár az utánpótlás nevelésében, akár a szakmai karrierút mene-

dzselésében, ahol az idősebb, tapasztalt kolléga adja át tudását, segíti a fiatalabb kollégá-

ját. A munkahelyeken napjainkban jelenlévő generációk között ez nem egyszerű feladat, 

mert az információs társadalomban például a kommunikáció is megváltozott az internet 

térnyerésével, ez pedig hatással volt a személyes kapcsolatok jellegére. A fiatalok köré-

ben megszületett egyfajta virtuális társadalom, amely az idősebb generáció számára ide-

gen. Ezek a generációs folyamatok nyomon követhetők a munkaerőpiacon is, ennek 

részletesebb kifejtéséhez először a generációk felosztását tekintem át (Prensky, 2001; 

Tapscott, 2009; McCrindle és Wolfinger, 2010; Magyar, 2014), amellyel számos kutató 

foglalkozott. A felosztás alapjául Kissné (2014) felosztását használtam, de ez jelentősen 

nem tér el Magyar (2014) kategorizálásától sem (3. táblázat). A generációk tanulással 

kapcsolatos sajátosságainak bemutatásának alapját a fent említett munkák adják14. 

A generáció megnevezése Születési idő 

Veterán generáció 1925–1945 

Baby-boom generáció 1946–1964 

X generáció 1965–1979 

Y generáció 1980–1994 

Z generáció 1995–2009 

Alpha generáció 2010– 

3. táblázat A generációk felosztása, forrás: Kissné, 2014, saját szerk. 

Napjainkban a munkaerőpiac meghatározó szereplői létszámukat tekintve az X és 

Baby boom generáció, őket követi az Y generáció (kivételek ezalól az informatikai cé-

gek). (Kissné, 2014) A következőkben a felosztásban szereplő generációkat tekintem át 

tanulási sajátosságaik szempontjából. 

                                                 

14 Számos kritika illeti a generációs elméleteket is, ezek alapját az képezi, hogy nem csak a születés idő-

pontja határozza meg az egyén internettel való találkozását, hanem a szociokulturális-, gazdasági háttere, 

földrajzi elhelyezkedése és az adott térség fejlettsége is. (Lénárd, 2015) 
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A veterán generáció (1925 – 1945) tagjai már nem aktívak a munkaerőpiacon, jel-

lemzően egy munkahelyen dolgoztak életük folyamán. A politikai, gazdasági változások 

folyamatos alkalmazkodásra kényszerítették őket. Ez a generáció tiszteli a kétkezi, fizikai 

munkát, nagy tekintéllyel bírt az életkorhoz köthető tapasztalat. (Kissné, 2014) Az oktatás 

három pillérű volt: elemi iskola, gimnázium és egyetem, ez volt az alapja a munkaerő-

piaci besorolásuknak is. Az iskola tanította meg a mindennapok működéséhez szükséges 

szerepeket és az iskolában szerzett, bizonyítvánnyal elismert tudás volt az elfogadott. A 

különböző élethelyzetekre, szerepekre felkészítő tevékenységeken, kommunikáción ala-

puló tanulással megszerzett tudás nem minősült a társadalom szemében tudásnak (föld-

művelés, nők tevékenységei). Az akkori tudományos élet eredményei csak lassan 

szivárogtak be az oktatási anyagokba. (Magyar, 2014) 

A Baby boom generáció (1946 – 1964) tagjai kettős szocializáción mentek keresz-

tül, ez volt egyfelől egy makarenkói közösségépítő pedagógiai gyakorlat, illetve a családi 

mintaközvetítés. (Magyar, 2014) Ők felnőttként új tudásra, információra vágytak, akár 

karriert is építettek. Rájuk jellemző, hogy veszélyeztetettnek érzik magukat a következő 

generáció által, mivel ők olyan készségekkel rendelkeznek, amikkel ők nem. Oktatásukra 

jellemző volt a tömegesedés az osztályokban és később a felnőttképzésben (esti iskolák) 

is. A könyvek és a rádió fontos szerepet töltött be művelődésükben. (Magyar, 2014) En-

nek a generációnak a tagjait érintette először a rendszerváltás után a munkanélküliség 

(Kissné, 2014), és tapasztalták meg idős fejjel a felnőttkori tanulást, a pályakorrekciót. 

Jelenleg ők képviselik a legidősebb generációt a munkaerőpiacon. 

Az X generáció (1965–1979) tagjai már magasabban iskolázottak, esetenként több 

diplomások, általában már olyan családban nőttek fel, ahol mindkét szülő keresett. A nők 

tömegesen álltak munkába, így gyerekeik önállók és önellátóvá váltak. Ez a szabadság és 

felelősségérzet munkavállalóként is jellemzi őket. (Kissné, 2014) A tanulmányaikat alap, 

közép és felsőfokon, de a felnőttképzésben is módszertani kísérletek, újítások kísérték az 

audiovizuális eszközök és információhordozók bevezetésével. Ebben az időszakban a rá-

dió és immár a televízió művelődési funkciója is erősödött. Az oktatás célja a szakembe-

rek kiképzése volt a gazdaság igényeit kielégítve. (Magyar, 2014) Ez a generáció lassan, 

de folyamatosan tanulta meg az új technológiák használatát. Körükben jellemző volt a 

multinacionális cégeknél való elhelyezkedés, ez magával hozta a korlátlan munkaidő és 

a munkahelyi stressz jelenségét is. (Kissné, 2014) Ebbe a generációba a tartozó munka-

vállalók már szembesültek a munkahely részéről a folyamatosan elvárt teljesítménnyel és 

a folyamatos fejlődéssel, tanulással. 
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Az Y generáció (1980 – 1994) a fiatal generáció, akik Magyarországon még java-

részt a szocializmusban születtek, de már demokráciában nőttek fel. Az Y generáció tag-

jai már általános iskolás korukban találkoztak az internet és a web 2.0 lehetőségeivel. 

Nagy részük napjainkra gazdaságilag független és többévnyi (akár évtizedes) munkata-

pasztalattal rendelkezik. (Bajner, 2012) Jellemzőjük, hogy nyitottak az újdonságokra, 

gyorsan sajátítják el a technológiai újdonságokat. Agilisak, célorientáltak, magas a fize-

tési elvárásuk. Ők azok, akik már virtuális személyiséggel és új kommunikációs stílussal 

rendelkeznek, kapcsolataikat egy időben élik a valós és a virtuális világban. Munkavég-

zésükben nem a hagyományos irodai munkakultúrát képviselik, hanem a mobil és az in-

ternet adta lehetőségeket. Ők már vetélytársat jelentenek az X generációs 

munkatársaknak, hiába azok nagyobb tapasztalata, mert öntudatosak és más képességek-

kel rendelkeznek mint az őket megelőző generáció, hiszen a számítógéppel és az inter-

nettel együtt nőttek fel. Erre a generációra használatos a fordított szocializációs generáció 

elnevezés, ami azt jelenti, hogy a korábbi generációk a szüleiktől és azok felmenőitől 

tanultak, míg ez a generáció napjaink legfontosabb tudását, a digitális tudást saját maga 

szerzi meg és ő tanítja meg szüleinek. A tanulás természetes velejárója életüknek, több 

nyelvet beszélnek, a határok nem tartják vissza őket, így ideális munkavállalók a multi-

nacionális vállalatok számára. (Kissné, 2014) A tudásuk nem olyan mértékben lexikális 

mint az előző generációé, de cserébe pontosan tudják, mit hol kell keresni. A folyamatos 

tanulási lehetőség keresése jellemzi őket, de a gyors tanulásra törekszenek. Ők minden-

napi tanulásukhoz használják a youtube videókat, a megosztó portálokat is, fontos szá-

mukra a virtuális közösségekhez tartozás. Nagyra értékelik a szabadságot és a 

formalitástól való mentességet (Magyar, 2014), így legnagyobb részt informális tanulás 

jellemzi a tudásszerzésüket is. 

A Z generáció (1995–2009), más szóval a netgeneráció az első globális nemzedék, 

és egyben a legkisebb létszámú is. (Kissné, 2014) A Z-generáció most kezd belépni a 

munkaerőpiacra, még kevesen függetlenek gazdaságilag közülük. Ők olyan tech-

nológiákat használva nőttek fel, amit szüleik is ismernek (pl. mobiltelefon, laptop), de 

gyorsan készséggé alakították használati tudásukat”. (Tari, 2011, 24.o.) Teljes egészében 

beleszülettek a digitális világba, állandó kapcsolatban vannak egymással, állandó, korlát-

lan hozzáférésük van a világhálóhoz. Információforrásuk is leginkább a web. Jellemzi 

őket a többfeladatos működés/feldolgozás (multitasking), az együttműködő tanulás (há-

lózatban, collaborative learning) vagy az önszabályzó tanulás. Ez a generáció mindezekre 

a készségekre az iskolán kívül, szabadidejében tesz szert, kizárólag önszabályozó módon. 
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(Kissné, 2014) A kommunikációs környezettel a tudásközvetítés lehetőségei is radikáli-

san megváltoztak, az oktatásban betöltött szerepük is átalakult. Ennek a generációnak 

konkrét elképzelései vannak arról, hogy mit és hogyan tanítsanak nekik, milyen tudásra 

van szükségük. (Magyar, 2014) Ehhez gyakran az online tanulás különböző formáit vá-

lasztják, birtokában vannak a digitális új média kompetenciáknak, így a tudás elsajátítása 

egyszerűbb mint az előző generáció tagjainak, ellenben ezen technikák tudatos használata 

már kevésbé jellemző rájuk. A Z generáció mivel még csak most lépett be a munka vilá-

gába, kevésbé vizsgálható, inkább csak megjósolható viselkedése az eddigi tapasztalatok 

alapján. A generáció tagjaira jellemző a bátorság, a, kezdeményezőkészség, kevésbé ké-

telkedők saját képességeikben, emellett praktikus szemlélet jellemzi őket. Az egyén sza-

badsága nagyon fontos számukra. (Kissné, 2014) 

Az Alpha generáció (2010–)a második Baby boom generáció, akiknek szintén ko-

moly technológiai és társadalmi változásokkal kell majd szembesülniük, ők teljes mér-

tékben a világháló részei lesznek, feltehetően ők lesznek a legmagányosabb nemzedék is. 

A technológiai fejlődés a munkaerőpiacot is meg fogja változtatni, lecsökkennek az iro-

dához köthető munkatevékenységek, helyette globális munkahelyek és cégek alakulnak. 

(Kissné, 2014) Ezek a változások új tudást igényelnek, hiszen a meglévő tudás folyama-

tosan amortizálódik, folyamatos tanulással, önképzéssel kell fenntartani egy egész életen 

át. A munkaerőpiacon alapvető, szükséges kompetenciák a digitális írástudás, az idegen-

nyelv vagy az információ-szervezési tudás lesz. Azok az akadályok, amelyekkel az Alpha 

generációnak szembe kell néznie a munkahelyeken szinte még beláthatatlanok. 

2.4.1. A generációs tudások jelentősége és szerzésének módja 

A tapasztalatok, kompetenciák elsajátítása a pedagógia, az andragógia lehetősége-

ivel biztosítható, a tapasztalatok és a tudás átadása a generációk közös feladata. (Magyar, 

2014) A munkahelyek számára minden generáció egyformán kell, hogy értékes legyen, 

hiszen mindegyiknek van előnyös tulajdonsága. A mai világban egy szervezet akkor tud 

jól működni, ha minden generáció jelen van benne, hiszen a megoldás az egyensúly és az 

elfogadás, de ehhez minden generációt a maga sajátosságainak megfelelően kell kezelni. 

A tanuláshoz való hozzáállásra, a tudással szembeni attitűdre következtethetünk a gene-

rációs eltérések megnyilvánulásaiból is. (Kissné, 2014) 

Az azonosított generációs eltérések alapján jól kirajzolhatók az egyes generációk 

tanulási sajátosságai is. Az idősebbek tisztelete a jelenleg munkaerőpiacon aktív Y gene-
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ráció körében már nem magától értetődő, náluk az idősebb kollégák a tudásukkal, a szak-

értelmükkel vívják ki a tiszteletet. A Baby-boom generáció számára már fontos volt a 

karrier, amelynek kiépítéshez fontos szereplőként járult hozzá a tanulás, az X generáció 

minél előbb akart a csúcsra érni, és ehhez a legrövidebb utat választotta, akár a tanulásban 

is, a prakticizmus jellemzi igazán a tanulásukat. Az Y generációnak a kényelem, a sza-

badság, a korlátok nélküli kiteljesedés a fontos, ennek a generációnak a tagjai sokfélét 

tanulnak éppen a pillanatnyi érdeklődésüknek megfelelően és tanulásuk nagyrészt infor-

málisan valósul meg. Míg a Baby-boom generáció igyekezett kizárni a technológiát, így 

ennek minden előnyétől is elesett, addig az X generáció kényelmestempóban sajátította 

el és használta fel a saját maga kényelmében. Az Y generációnak pedig a technológia 

magát az ingergazdag környezetet jelenti, amelyben bármi bármikor elérhető, megtud-

ható, a tanulási lehetőségeknek nincs határa. A tanulás az említett generációk esetében 

egyaránt fontos, viszont a legidősebb generációt zavarja a gyorsaság elvárása a tanulásá-

ban. Az X generáció tudatosan tanul és fontosnak tartja, hogy meghatározott keretek kö-

zött tegye ezt, s eredménye is kézzel fogható legyen. Az Y generáció ebben a tekintetben 

teljesen különbözik a többi generációtól, a tanulás meghatározó, ám legtöbbször nem is 

tudatos része a mindennapjaiknak. A tanulás élményekkel teli, szabadságon, önirányítá-

son alapul és eredményének formális elismerése sem bír számukra jelentős értékkel. 

2.5. A munkahelyi tanulás 

A munkahelyi tanulást mint a disszertáció fő témakörét ebben a fejezetben több 

aspektusból is megvizsgálom. Elengedhetetlen a munkahelyi tanuláshoz kapcsolódó 

szakirodalom áttekintése, a dolgozat szempontjából releváns elméletek összefoglalása és 

kritikai értelmezése. A témakör gazdasági és társadalmi vonatkozása jelentős, ezért szük-

ségszerű az uniós és a hazai szakpolitikai vizsgálata is. A munkahelyi tanulás megvaló-

sulásáról és helyzetéről a különböző nemzetközi vizsgálatok részeredményei nyújtanak 

információt, ezek elemzése által a fejezetben bemutatom a munkahelyi tanulás nemzet-

közi trendjeit is. 

2.5.1. A munkahelyi tanulás elméleteinek szakirodalmi áttekintése 

A munkahelyi tanulás szakirodalombeli értelmezése igencsak sokszínű, egységes-

nek egyáltalán nem nevezhető sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban. A mun-

kahelyi tanulás elméletével számos kutató és kutatócsoport foglalkozik nemzetközi 
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szinten. (Watkins és Marsick, 1992; Eraut, 2000, 2004; Sambrook, 2005; Jacobs és Park, 

2009; Govaerts és Baert, 2011; Kim és McLean, 2014; Manuti, Pastore, Scardigno, 

Giancaspro és Morciano, 2015) Ez a fejezet a teljesség igénye nélkül az általam fonto-

sabbnak vélt elméletekről nyújt áttekintést. 

A munkahelyi tanulást a szakirodalomban többféle elnevezéssel illetik, ilyen a 

munkahelyi tanulás (workplace learning), a munka alapú tanulás (workbased learning), a 

munkaközbeni tanulás (learning on the job), a munkához kapcsolódó tanulás (work-rela-

ted learning) vagy a learning by doing (cselekvés általi tanulás). Van olyan hazai kutató, 

aki a munkahelyi tanulás fogalmán belül elkülöníti a közvetlenül munkához kapcsolódó 

tanulást (learning tied to work), a munkával összefüggő tanulást (learning connected with 

work) és a munka-irányultságú tanulást (work oriented learning) is. (Sz. Tóth 2006) A 

felsorolt elnevezésekből már lehet következtetni a munkahelyi tanulás értelmezései kö-

zötti különbségekre. Emellett a munkahelyi tanulás számos diszciplinában értelmezhető, 

s vizsgálható, úgy mint az oktatásszociológia, a neveléstudomány a regionális tudomá-

nyok, a közgazdaságtudomány, a menedzsmenttudomány, a szervezetszociológia és a 

pszichológia. (Erdei, 2010) A munkahelyi tanulás elméleti értelmezését bonyolítja, hogy 

sokszor az azonos tudományterület kutatói sem értenek egyet a meghatározásban (Jacobs 

és Park, 2009), ezért a munkahelyi tanulásnak nincs általánosan elfogadott definíciója. 

A munkahelyi tanulást több dimenzió kölcsönhatása határozza meg, például a humánerő-

forrás politika és a képzési rendszer, az innovációban való részvétel, a munka közben 

kínálkozó tanulási lehetőségek, a dolgozók tanulási motivációja és a munkakörnyezet, 

amelyek új tudás és képesség szerzésére adnak lehetőséget. (Cedefop, 2011) 

A munkahelyi tanulás értelmezési szempontjai között az egyik legkézenfekvőbb a 

tanulás helyszíne, vagyis a munkahelyi tanulás munkahelyhez kötöttsége. Sambrook 

(2005) szerint a munkahelyen kívüli tanulás esetében a tanulás áll a középpontban, míg a 

munkahelyen történő tanulás a munka elvégzése során megy végbe, a cselekvés célja pe-

dig a munka elvégzése. Ez az állítás akkor lenne helytálló, ha a munkahelyen csak a mun-

kavégzés közben valósulna meg tanulás, azonban a valóságban a munkahelyen a 

különböző képzési és tudásmegosztó alkalmakkor is tanulás megy végbe, nem beszélve 

az informális tanulási alkalmakról, például a kollégák kávézás közbeni szakmai beszél-

getéséről, ezért nem állítható, hogy a munkahelyen történő tanulás csak a munka elvég-

zése során megy végbe, a cselekvés célja pedig a munka elvégzése lenne. Sambrook 

(2005) a munkához kapcsolódó tanulás (learning at work) alatt érti a tervezett képzést és 
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a tanfolyamokat, munka közbeni tanuláson (learning in work) pedig az informális folya-

matokat mint például a megfigyelés, a problémamegoldás, a projektmunka, a mentorálás 

vagy a coaching. 

Van olyan elmélet is, amely a munkahelyi tanulást formális, strukturált tanulásnak, 

célirányos munkahelyi tevékenységnek tartja, mivel a munkahelyi gyakorlatok struktu-

rálják a tevékenységeket és befolyásolják a munkavégzéshez szükséges tudás szerzésé-

nek módját. (Billett 2001, idézi: Jacobs és Park, 2009) Ha a munkahelyi tanulás alatt a 

munkához kapcsolódó tanulást értjük és nem magát a munkatevékenységet, akkor a ta-

nulás formális, nem formális és informális módon is megvalósulhat a munkahelyen. 

(Kooken, Ley és de Hoog, 2007) Watkins és Marsick (1992) szerint a munkahelyi tanulás 

megvalósulhat különállóan tervezett események keretében formálisan vagy informálisan, 

amikor a tanulás nem „osztálytermi” és nem erősen strukturált, illetve véletlenszerűen is, 

ha a tanulás nem szándékolt és más tevékenységek mellékterméke. A tanulás velejárója 

a munkának, és a munka velejárója a tanulás, ez a két folyamat összefüggése különböző 

szinteken vizsgálható, az egyén és a szervezet szintjén, illetve különböző módok szerint, 

úgymint a formális, nem formális és az informális tanulás módja szerint. (Barnett,1999) 

A mindennapi rutin által, a direkt és indirekt tapasztalatokból származó és a más embe-

rekkel való interakció általi tanulás is tekinthető munkahelyi tanulásnak (Berrings és 

munkatársai 2006), ez alapján a munkahelyi tanulási folyamatok legnagyobb része infor-

málisan valósul meg (Lohman, 2000; Marsick és Watkins, 1997; Skule, 2004) és olyan 

tanulásként emlegetődik, amely „hallgatólagos és integrált a munkatevékenységekbe”. 

(Marsick, 2003, 389. o.) Lohman (2005) szerint a munkahelyi informális tanulás magában 

foglalja azokat a tanulási tevékenységeket, amelyeket az alkalmazottak kezdeményeznek 

és valamilyen fizikai, kognitív vagy érzelmi erőfeszítést tesznek azért, hogy a szakmai 

ismereteiket és készségeiket fejlesszék. A munkahely vonatkozásában is beszélhetünk a 

mindennapi környezetben történő tanulásról, ezt Lave és Wenger (1991), illetve Billett 

(1996) szituáció-függő tanulásnak (situated learning) nevezi. A szituáció-függő tanulás-

ban a mindennapos tanulás dinamikájára és az interakciókra helyeződik a hangsúly, így 

ez a megközelítés az interaktív kapcsolatokra fókuszál a kollégák között, illetve a mun-

kakörnyezetükre és szituációkra, amelyben a tanulás zajlik. (Lave és Wenger, 1991; 

Billett, 1996) Garavan, Morley, Gunnigle és McGuire (2002) hasonlóan vélekedik a mun-

kahelyen előforduló informális tanulásról mint az előző megközelítések: olyan folyama-

tokat kell érteni alatta, amelyek speciális szervezeti kontextusban fordulnak elő és az 

integrált tudás, képességek, értékek és érzelmek szerzésére, beolvasztására fókuszálnak 
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és ezek eredményeként pedig az egyének, a csapatok alapjában változtatják meg viselke-

désüket. Eraut (2000), Berring és munkatársai (2006) csak munkavégzés közben történő 

tanulási folyamatként értelmezik a munkahelyi tanulást. Az „on the job tanulás” alatt ért-

jük az implicit vagy explicit szellemi tevékenységeket és folyamatokat, amelyek beépül-

nek a munkába és munkához kapcsolódó teljesítménybe, miközben tartós változást 

eredményeznek a tudás, az attitűd és a képességek terén. (Hortoványi és Vastag, 2013) 

Hodkinson és Hodkinson (2004) által létrehozott tanulási mátrix a munkahelyi ta-

nulás típusait kategorizálja abból a szempontból, hogy az szándékos vagy tervezett és 

nem szándékos vagy váratlan volt, emellett még három kritériumot is megvizsgál: (1) 

olyan dolog tanulása, ami már más által ismert, (2) a létező képességek fejlesztése és 

annak a tanulása, ami új a munkahelyen, illetve (3) annak kezelése. Ez alapján a munka-

helyi tanulás hat típusát azonosították: 

• tervezett tanulása annak, amit mások már tudnak; 

• szocializáció, egy meglévő gyakorlati közösség által; 

• tervezett / szándékos tanulás a meglévő képességek finomítása céljából; 

• nem tervezett javítása a folyamatban lévő gyakorlatnak; 

• tervezett / szándékos tanulása annak, amit még nem alkalmaztak korábban; 

• nem tervezett tanulása annak, amit korábban még nem csináltak. (Jacobs és Park, 

2009) 

Cseh, Marsick és Watkins munkahelyi tanulás folyamatának modellje a tapasztalati 

tanulás és a szervezeti tanulás korábbi elméletein (Dewey, 1938; Argyis és Schön, 1974, 

1978; Mezirow, 1991, idézi: Cseh, Watkins és Marsick, 1999) alapul. A modell szemlél-

teti a munkahelyen történő jellemzően informális módon megvalósuló tanulás folyamatát, 

amelyet az informális tanulás munkához kapcsolódó elméletei között már ismertettem. 

(Stéber és Kereszty, 2015b, 39.o.) 

Az akciótanulást (action learning) a munkahelyi tanulással kapcsolatban a szerve-

zeti tanulás kontextusában említik a kutatók. (O'neil és Marsick, 2007) Nagyon hasonló 

a tapasztalati tanuláshoz, .az elmélet alapja, hogy "az emberek hatékonyabban tanulnak, 

ha olyan valós problémákon dolgoznak, amelyek a saját környezetükben merülnek fel”. 

(Farvaque és Voss, 2009, 40. o.) Az akciótanulás lényege, hogy a tanulás „másképp cse-

lekedve” valósuljon meg. Az akciótanulás kulcsfolyamatai: a problémamegoldó stratégia 

kialakítása, a stratégia megvalósítása kutatás és kísérlet által, illetve a tanulási folyamat 

stratégiához kapcsolása. (Marquard és társai, 2009, idézi: Hortoványi és Vastag, 2013) 
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Egy másik aspektusból kiindulva a munkahelyi tanulás korábbi elméleteinek összefogla-

lására alapozva Jacobs és Park (2009) megalkották a munkahelyi tanulás koncepcionális 

keretrendszerét három fő változó mentén, amelyeket a szakirodalom elemzése és a hu-

mán-erőforrásmenedzsment gyakorlata alapján határoztak meg, ez a tanulás helye, a ter-

vezés mértéke (a kifejlesztésbe és a megvalósításba már befektetett tanulási 

élmény/tapasztalatok), valamint a tréner/segítő/mentor szerepe a tanulási folyamat során. 

(Jacobs és Park, 2009) A tanulás helye szerint a tanulási tevékenység lehet a munkától 

távoli (off the job) vagy munka közbeni az adott munkakörnyezetben (on the job). Ter-

vezettség mértéke szerint a tanulás lehet tervezett, ilyenkor nyilvánvaló a rendszerszem-

léletű megközelítés használata vagy lehet tervezetlen, ha ez kevésbé vagy egyáltalán nem 

jellemző. A tanulási folyamatban a tréner/facilitátor lehet aktív résztvevő, ha közvetlen 

szerepet játszik benne vagy passzív akkor, ha korlátozott a szerepe a tanulási folyamat-

ban, vagyis a tanuló szólítja meg a trénert, ha szüksége van rá. (2. ábra) 

 

2. ábra A munkahelyi tanulás koncepciójának keretrendszere Forrás: Jacobs és Park, 2009, saját 

szerk. 

„A fenti ábrán a kocka felosztásában látható, hogy a három változó alapján a munkahelyi 

tanulás nyolc típusát azonosították. Az A cellában a tanulás távol zajlik a munkahelytől, 

rendszerszemléletű megközelítés nélkül, és a facilitátor korlátozott bevonásával. Példa-

ként a tanulmányi szabadságot, a fizetett tanulmányi szabadságot és a szakmai köteléke-

ket említik. A B cella-beli tanulás hasonló az előzőhöz, annyi különbséggel, hogy itt 

közvetlen a bevonása a facilitátornak a tanulásba. A C esetben sem a munkahelyen törté-

nik a tanulás, viszont itt már rendszerszemléletű megközelítésben a tréner korlátozott be-

vonásával valósul meg. Ez a tanulási folyamat az önirányító tanulás. A D cellában is 

munkahelyen kívül történik a tanulás, szintén rendszerszemléletben mint az előző eset-

ben, de a tréner, vagy facilitátor szerepe már aktív, igaz ez a web-alapú tréningek eseté-

ben, a vegyes képzéseknél (blended) és a vállalati egyetemek képzésein is. Az E cellában 
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a legjellemzőbb munkahelyi tanulási formák helyezkednek el, úgy mint az alkalmi 

coaching, az ad hoc mentorálás, a szakmai nyomonkövetés (shadowing – árnyékolás), a 

gyakorlat közbeni tanulás (learning by doing), a gyakorlati közösségbeli és a reflektív 

tanulás. Ezekben az esetekben a tanulás a tényleges munkakörnyezetben zajlik, rendszer-

szemléletű megközelítés nélkül a tréner korlátozott bevonásával. Az F cellában történő 

tanulási folyamat hasonló az előzőhöz, a különbség az, hogy itt közvetlen szerepet játszik 

a tréner/facilitátor a tanulásban, viszont maga a tanulás nem strukturált, ad hoc történik, 

mint például a strukturálatlan on-the-job (munka közbeni) képzés esetében. Az utolsó két 

cellában a munka közbeni (on-the-job), tehát a tényleges munkakörnyezetben zajló rend-

szer szemléletű megközelítésű tanulás azonosítható. A G cellában a tréner bevonása kor-

látozott a folyamatba, míg a H cellában a tréner szerepe közvetlen a tanulásban, mint a 

strukturált munka közbeni (on-the-job) képzésben, a formális mentorálásban vagy a for-

mális coaching folyamatban.” (Jacobs és Park, 2009, idézi: Stéber és Kereszty, 2015b, 

40–41. o.) A Jacobs és Park (2009) modellje jól szemlélteti a szerzők munkahelyi tanulás 

értelmezését, amely elég széleskörű, hiszen a munkahelyi tanulást egy olyan folyamatnak 

tartják, amelyben az egyén részt vesz a képzési programokon, az oktatásokon és a trénin-

geken, vagy bizonyos típusú tapasztalati tanulási tevékenységet végez a jelenlegi és a 

jövőbeni munkakövetelmények ellátásához szükséges kompetencia megszerzése céljá-

ból. A tág meghatározás nem feltétlenül jelent problémát, hiszen lefedi a munkahelyi ta-

nulás megjelenési formáit, anélkül, hogy az informális, nem formális és formális tanulási 

módok közötti különbségtételben vesztegelne, ráadásul kitér arra, hogy a tanulás célja 

nem feltétlenül a jelenlegi feladatmegoldáshoz szükséges kompetencia elsajátítása, ha-

nem lehet jövőbelié is. A definíció lehetőséget ad az olyan típusú tanulási tevékenységek 

munkahelyi tanulásként való értelmezésére, amely ugyan tág értelemben a szakterülethez 

kapcsolódik, de az adott pillanatban nem tudható róla, hogy a jövőben szükség lesz-e erre 

az ismeretre, tudásra a munkavégzéshez. 

A munkahelyi tanulást tágabb értelemben a magasabb szintű készségfejlesztés as-

pektusában vizsgálta meg Brown (2009a), aki a munka világában hat kulcsfolyamatot 

azonosított a magasabb szintű képességek fejlesztése terén. A munkahelyi tanulás ebben 

a megközelítésben munkába ágyazott tanulásként jelenik meg. A következőkben ezt a hat 

folyamatot ismertetem: 
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• Elköteleződés a kihívásokkal teli munka iránt  

Ha a munkavállalók munkájuk során gyakran nyílt kérdésekkel, feladatokkal talál-

koznak, amelyre nincs kész megoldás, akkor ez mindig magasabb szintű készségek, 

képességek elsajátítására, folyamatos tanulásra ösztönzi őket. A szervezet bármely 

szintjén dolgozók bevonhatók olyan tevékenységekben, amelyek többé-kevésbé ki-

hívást jelentenek és ezáltal a szervezet bármely szintjén dolgozó munkavállaló ta-

nulása ösztönözhető. 

• Munkahelyi együttműködés  

A munka és a tanulás közösségi tevékenységek. A munkakapcsolatok nagymérték-

ben befolyásolják a munkahelyi kompetenciák, a tudás fejlesztésének lehetőségeit. 

A multidiszciplináris csapatmunka lehetőséget ad a különböző területen dolgozók-

nak az együttműködés általi tanulásra. 

• Munkahelyi ismeretek (szakmai tudás)  

A munkához szükséges ismereteket nem csak munka közben, hanem munka előtt 

és után, illetve bármilyen karrierfejlesztési tevékenységek révén el lehet sajátítani, 

távol a munkától, is, vagy mindezek kombináció révén. A megszerzett tudás és a 

tapasztalatok különböző formái folyamatosan transzferálhatók egyénileg, de a 

munkatársak és még akár csapatok között is, hiszen a legfontosabb feladatok több-

féle tudást igényelnek. 

• Önálló tanulás a munkahelyen  

Az önálló tanulást nagymértékben befolyásolja, hogy a munka széles körű tanulási 

környezetet kínál-e. A másik befolyásoló tényező pedig maga az egyén és az akti-

vitása, hiszen ettől függ, hogy a tanulási lehetőségeit mennyire tudja kihasználni. A 

munkavállaló képes önállóan tanulni, ha kérdéseket tesz fel, információt szerez és 

ehhez megtalálja a megfelelő forrásokat, megfigyel és a megfigyelését értelmezi, 

tanul a hibákból, visszajelzést ad és kipróbál új dolgokat. 

• Identitás a munkában  

Fontos a munkához, hivatáshoz való kötődés, mert akkor a szakmai karrier stabil 

tud maradni. Ugyanakkor ha ez a kötődés túl erős, az megakadályozhat egy karri-

erváltást. A munkavállalóknak ezért nem konkrét szakmákban kell kizárólag gon-

dolkodniuk, hanem a készségeiket kell számba venni és azt figyelemmel kísérni, 

hogy azokat mely területen tudják kamatoztatni. 
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• Mások tanulásának támogatása  

A munkahelyen a készségfejlesztés legnagyobb részben a munkatársak közötti in-

terakciók által zajlik és hatékonysága attól függ, hogy a kollégák milyen mértékben 

képesek mások tanulásának támogatására. A tudásintenzív területeken a szerveze-

tek különös figyelmet fordítanak annak biztosítására, hogy a csapatok rendelkezze-

nek olyan emberekkel, akik támogathatják mások tanulását. (Brown, 2009b) A 

kollégák egymás tanulását jellemzően a teljesítmény visszajelzésével tudják meg-

tenni, például azonnali visszajelzés által, informális beszélgetés közben a munkán 

kívül, formális szerepben mentorként vagy teljesítményértékelés keretében, ahol a 

munkavállalók visszajelzést kapnak erősségeikről és gyengeségeikről egyaránt mi-

közben a tanulási lehetőségeiket is megvizsgálják. (Brown, 2009a) 

A munka világában zajló tanulás valójában annál sokkal bonyolultabb, hogy az egy 

modellel szemléltethető legyen, hiszen egy-egy modell megpróbálhatja szemléltetni a ta-

nulás bonyolultságát, de csupán két vagy három dimenziót vesz figyelembe, amelyek 

alapján még mindig nem kaphatunk kielégítő választ arra, hogyan keletkeznek és zajlanak 

a tanulási tevékenységek.(Marsick, Watkins, Scully-Rus és Nicolaides, 2016) Az infor-

mális és a véletlenszerű tanulás szerepének újragondolása szükséges a munka világában, 

azonban ezt már más, tágabb perspektívákból kell megtennünk. Értelmezésemben a mun-

kahelyi tanulás az a munkához kapcsolódó formális, nem formális és informális módon 

megvalósuló, szándékos vagy nem szándékos tanulási tevékenység, amely a tevékeny-

ségszféra és a szociális tapasztalati közeg szerint elsősorban a jelenlegi vagy jövőbeni 

keresőtevékenységhez direkt vagy indirekt módon kapcsolódik. A munkahelyi tanulás 

jellemzően a munkahelyen vagy munkaszituációban valósul meg, általában kollegiális 

közegben és szociális interakciókban, azonban az IKT technológiák használatával ugyan-

így megvalósulhat a munkahelyen, illetve munkaszituáción kívül is, ezért a fogalomhasz-

nálatban célszerű a helyszíni kapcsolatot kevésbé hangsúlyozni. Ebben a 

megközelítésben a munkahelyi tanulás a munkához, professzióhoz kapcsolódó tanulást 

jelenti, legyen az akár a munkatevékenységbe ágyazott, vagy sem. 

2.5.2. A munkahelyi tanulás nemzetközi és hazai szakpolitikája 

A munkahelyi tanulás nemzetközi és hazai szakpolitikájának áttekintéséhez egé-

szen az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájának kezdeteitől érdemes kiindulni. A 
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Maastrichti Szerződés hatályba lépését (1993) követően egyre hangsúlyosabbá vált a tár-

sadalmi egyenlőtlenségek leküzdése. A növekedésről, a versenyképességről és a foglal-

koztatásról szóló fehér könyvben (Európai Bizottság, 1993) az Európai Bizottság arra 

kereste a választ, hogy mi okozta azt, hogy Európa a növekedés és a foglalkoztatás tekin-

tetében egyre jobban leszakadt. Az országok nagy részét sújtó munkanélküliség miatt a 

Fehér Könyv (Európai Bizottság, 1993) a foglalkoztatás kérdését az európai napirend 

élére helyezte, és az élethosszig tartó tanulás (LLL) itt jelent meg először úgy, mint a 

leszakadás megelőzésének eszköze. A megoldás kulcselemeinek az oktatás és a munka 

közötti szakadék áthidalását és a szorosabb kapcsolat kialakítását, a tanulás átértelmezé-

sét – amely szerint a hangsúly a tanulás képességének a kialakítására tevődjön – és a LLL 

rendszerbe szervezését tartották. 

A Fehér könyv az oktatásról és képzésről (Európai Bizottság,, 1995) a XXI. század 

legnagyobb problémájának a társadalmi kirekesztettséget tekintette. Olyan intézkedése-

ket javasolt, amelyek lehetővé teszik a különböző társadalmi rétegek közötti szakadékok 

csökkentését (anyagi, kulturális vagy a tanuláshoz való hozzáférés tekintetében), melyhez 

támogatni szükséges az új ismeretek elsajátítását; elő kell segíteni az iskolák és a gazda-

ság közötti jobb együttműködést; fel kell venni a harcot a kirekesztés ellen; minél több 

embernek kellene három európai nyelvet beszélnie, és azonos elbírálást kellene biztosí-

tani a tőke és az oktatási beruházások számára. Az OECD 1996-ban kidolgozta az élet-

hosszig tartó tanulás definícióját (OECD, 1996), amelyben már a munkahelyi tanulás is 

megjelent: „Az egész életen át tartó tanulás az egyéni és társadalmi fejlődés valamennyi 

formáját átöleli, függetlenül attól, hogy az milyen környezetben – formális módon isko-

lákban vagy szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási intézményekben, vagy nem for-

mális módon a családi otthonban, a munkában vagy más közösségekben folyik. Ez a 

megközelítés a rendszer minden elemére kiterjed: figyelme életkortól függetlenül egyfor-

mán összpontosít a standard tudásra és minden olyan készségre, amelyre minden ember-

nek szüksége van. Arra helyezi a hangsúlyt, hogy minden gyermeket már az élete 

kezdetén fel kell készíteni és érdekeltté tenni a tanulásban, és arra irányítja az erőfeszíté-

seket, hogy minden olyan felnőtt, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs munkája, aki-

nek átképzésre vagy a készségei megújítására van szüksége, erre lehetőséget kapjon.” 

(OECD, 1996) Az OECD tanulmánya szerint az oktatás és a tanulás világában kell a 

megoldást keresni a foglalkoztatás problémáira. 1999 májusában hatályba lépett az 1997-

ben kötött Amszterdami Szerződés és ezzel együtt az új európai foglalkoztatási stratégia 

is, amelynek időszaka a luxembourgi folyamat (1997–2004). Az európai foglalkoztatási 
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stratégia a növekedés és a stabilitás makrogazdasági céljaival egyenrangúvá tette a fog-

lalkoztatás magas szintjét. A lisszaboni stratégiával (2000–2010) az Európai Tanács új 

stratégiai célkitűzésévé az vált, hogy az EU „a világ legversenyképesebb és legdinami-

kusabb tudásalapú gazdaságává” váljon, ezért a foglalkoztatás- és a szociálpolitika átfogó 

céljaként a teljeskörű foglalkoztatást határozta meg, ennek lehetséges eszközeként az ok-

tatást és a felnőttkori tanulást jelölte meg és a célok elérésének alapfeltételéül LLL-ben 

való részvételt szabta. (Memorandum, Európai Bizottság, 2000) 2002-ben az európai fog-

lalkoztatási stratégiát felülvizsgálták és az Európai Tanács Barcelonai Nyilatkozatában 

(Európai Tanács, 2002) három fő célkitűzést határoztak meg, amelyek között már azt is 

konkrétan megfogalmazták, hogy az oktatási és képzési rendszerek külső kapcsolatrend-

szerét javítani és fejleszteni szükséges, továbbá el kell mélyíteni a kapcsolatot a munka 

világával is. Magyarország 2004-es Európai Unióhoz való csatlakozásával szükségessé 

vált az élethosszig tartó tanulás stratégiájának megalkotása hazánkban is, mely 2005-ben 

készült el és a 2007-től 2013-ig terjedő időszak oktatás- és gazdaságpolitikájának cselek-

vési programját tartalmazta. A hazai LLL stratégia alapjaiban a korábbi uniós dokumen-

tumok, például a Memorandum alapelveit, iránymutatásait tartalmazta. (Magyar 

Köztársaság Kormánya, 2005) 2006-ban az Európai Bizottság közleményében ajánlást 

tett az Európai cselekvési terv a felnőttek tanulásáról (Európai Bizottság, 2006) címmel, 

melynek fő üzenete: tanulni sohasem késő. Az ajánlás kulcsüzenetei között a befektetés 

az idősödő és vándorló népességbe üzenet kapcsán megfogalmazták az 55+ korosztály 

készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésének szükségességét, többek között annak 

okán, hogy a munkavégzés ebben az életkorban egyre inkább kitolódik. Az Európai Par-

lament 2008. decemberi az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram megvalósításáról 

(2008/2102(INI)) megjelentetett állásfoglalásában számos pontban érintette a munkához, 

a munkavilágához kapcsolódó tanulást. Az LLL a tudás, a kreativitás és az innováció 

fejlesztésének eszköze, ezért: 

• a munkáltatókat folyamatosan bátorítani kell, hogy munkavállalóiknak oktatást és 

képzést szervezzenek, ösztönző intézkedéseket kell tenni, hogy lehetővé tegyék az 

alacsony képesítésű alkalmazottaiknak a LLL programokban való részvételt; 

• nagy figyelmet kell fordítani a hátrányos szociális hátterű, hosszú távon munkanél-

küliekre és a különleges szükségletekkel bíró munkavállalókra; 

• a nőket bátorítani kell a szakmai képzésben és továbbképzésben részvételre; 
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• bátorításra szorulnak az alacsony képesítésű és idősebb munkavállalók is a szakmai 

képzésben és továbbképzésben való részvételt illetően; 

• a felnőttoktatási és az LLL programok fordítsanak különös figyelmet a munkaerő-

piacon kedvezőtlen helyzetben lévőkre; 

• LLL során elsajátított tudást és megszerzett képesítéseket szélesebb körben és 

könnyebben kellene ismerni (EKKR és az Europass); 

• fel kellene lendíteni a korcsoportok közötti tapasztalatcserét, a tanítást és tanulást. 

Az informális tanulás európai uniós szakpolitikai áttekintésekor már említésre ke-

rült a dolgozatban a 2008-as kvalifikációs reform, amelyben az EKKR bevezetéséről és 

ezáltal a kvalifikációk tanulási eredményekre (learning outcomes) való alapozásáról ha-

tároztak. Az EKKR bevezetéséhez szükséges a folyamatos egyeztetés az oktatás és a 

munka világa között, illetve az oktatás egyes alrendszereinek (szakképzés, alap- és kö-

zépfokú, valamint felsőoktatás, felnőttképzés) összekapcsolása. A Tanács és a Bizottság 

2010-ben közös időközi jelentést tett közzé az „Oktatás és képzés 2010” munkaprogram 

megvalósításáról, amelyben újból rámutatott arra, hogy különös figyelmet kell fordítani 

az oktatás és a képzés világa, illetve a munka világa közötti partnerségek kiépítésére.Az 

Európai Bizottság „Új munkahelyekhez szükséges új készségek” kezdeményezést indí-

tott, amelynek célja, hogy megakadályozzák és csökkentsék a képzettségi szintek és a 

munkavállalókkal szembeni követelmények közötti diszkrepancia 2020-ig történő to-

vábbnövekedését. Megállapításuk, hogy a szakképzésnek a munkaerő-piaci igényekhez 

való hozzáigazítása szükségszerű, az iskolai képzést egyre inkább kiegészíti a munkahe-

lyi képzés, ezért szorosabb kapcsolatra van szükség az üzleti élettel, és a munkahelyi ta-

nulásnak több teret kell nyernie, hogy a szakképzési rendszerek alkalmazkodni tudjanak 

a munkaerőpiac változó igényeihez. Az Európa 2020 (Európai Bizottság, 2010) stratégia 

legfontosabb célkitűzése a munkahelyek számának és minőségének javítása, a 20–64 éves 

korú népesség munkaerő-piaci részvételének 75%-ra növelése 2020-ig; a társadalmi in-

tegráció és szegénység elleni küzdelem: legalább 20 millió ember kiemelése a szegénység 

és a társadalmi kirekesztés helyzetéből; az oktatási és a képzési rendszerek minőségének 

és teljesítményének javítása: a korai iskolaelhagyók arányának (15%-ról) 10%-ra történő 

csökkentése és a 30–34 éves korúak körében a felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzett-

séggel rendelkezők arányának (31% helyett) 40%-ra való növelése. Az Oktatás és Képzés 

2010 eredményeiből kiindulva és az Európa 2020 stratégiához illeszkedve megszületett 
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az Oktatás és Képzés 2020 Munkaprogram, amelynek teljes stratégiai célja a LLL erősí-

tése, a felnőttkori tanulás kiemelt szerephez juttatása. (Európai Unió Tanácsa, 2009) A 

2010-es bruges-i közlemény (Európai Bizottság, 2010b) felszólította a tagállamokat, 

hogy támogassák „a könnyen hozzáférhető és karrier-orientált folyamatos szakképzésben 

(C-VET) a munkavállalókat, a munkaadókat és a független vállalkozókat.” (Európai 

Bizottság, 2011, 15. o.) Azt is kiemelték, hogy a kis és középvállalatok képzési tevékeny-

ségére különös figyelmet kell fordítani. A 2011-es A felnőttkori tanulás új európai me-

netrendje című megújított cselekvési terv legfőbb célja a gazdasági válság hatásainak 

kezelése, a fenntartható fejlődés biztosítása volt. (Európai Unió Tanácsa, 2011; 

CEDEFOP, 2015) Az Európai Bizottság 2012-es Gondoljuk újra az oktatást ajánlásában 

lényeges szerepet kapott a fiatalkori munkanélküliség elleni küzdelem, a foglalkoztatha-

tóság és a munkaerőpiac igényelte készségek kialakítása, fejlesztése. Hat prioritása közül 

a szakképzés fejlesztése: a duális képzési rendszerek kidolgozása; a transzverzális kész-

ségek fejlesztése: digitális írástudás, idegen nyelvi ismeretek, vállalkozói készségek; a 

széles körben hozzáférhető oktatási segédanyagok kidolgozása – IKT tudás fontossága, a 

nem formális úton nyert tudás elismerése és az oktatói/tanári életpálya követése, képes-

ségek fejlesztése és a tanárképzés hatékonyságának vizsgálata az, amely habár indirekt 

módon, de kapcsolódik a munkahelyi tanulás kérdésköréhez. (Európai Bizottság, 2012) 

Az EU-ban 2012-ben vette kezdetét az úgynevezett „képességpolitika” („skills policy”) 

időszaka. Az EU és az OECD is foglalkozott átfogó képességpolitika kidolgozásával. 

(Európai Bizottság, 2010a; OECD 2011) Az újgenerációs szakpolitikákban meghatározó 

elem a képességekkel való okos gazdálkodás. 2014-ben hazánkban is új LLL stratégia 

született (Magyar Köztársaság Kormánya, 2014), amelynek fő célja a foglalkoztathatóság 

javítása a LLL-ben aló részvétel által, ezért kitüntetett figyelem irányul a képzés és tanu-

lás támogatására. Célkitűzései az EU-s irányelvekhez teljes mértékben igazodnak: 

• LLL való részvétel növelése és a hozzáférés javítása, 

• hátrányos helyzetű személyek életesélyeinek javítása, a tanulási lehetőségekhez 

való hozzáférés javítása, 

• munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű – beleértve a romák és a megvál-

tozott munkaképességű – emberek foglalkoztathatóságának javítása, 

• a végzettség nélküli iskolaelhagyók, lemorzsolódók esélyeinek javítása, 

• a nem formális és informális tanulási lehetőségek és e-tanulás, valamint a munka-

helyi tanulás és képzések fejlesztése és támogatása. 
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A felnőttképzés gazdasággal való kapcsolata közvetlenül a munkahelyi, illetve a 

munkahely által támogatott képzések esetében a legerősebb, ennek oka, hogy a munka-

erő-piaci szempontból releváns képzések jelentős része munkahelyi képzés formájában 

folyik, és a munkáltatók által nyújtott képzések bizonyulnak felnőttképzési szempontból 

a leghatékonyabbnak. Kiemelt figyelemben részesültek a munkahelyteremtő beruházá-

sokhoz, a vállalatok technológiaváltásához kapcsolódó képzések támogatása; a KKV-k 

szakmai képzéseinek, illetve a szolgáltatásaik színvonalának javításához kapcsolódó kép-

zések támogatása.A stratégiában megfogalmazták, hogy a munkahelynek egyre inkább 

tanuló szervezetté kell válnia és a munkahelyeknek kiemelten fontos szerepe lesz a mun-

kavállalók képzésében. A 2015. évi nemzetközi foglalkoztatási iránymutatások (Európai 

Bizottság, 2015) is megfogalmazták, hogy az oktatási és képzési rendszereknek növel-

niük kell a hatékonyságukat és eredményességüket a munkaerő készségszintjének javí-

tása és a készségkereslet és -kínálat kezelése érdekében. Így a legfontosabb kihívások és 

a jövőbeli prioritások 2020-ig: 

• A készségek javítása szempontjából kulcsfontosságú a tanulási eredmények minő-

sége és relevanciája. 

• Az oktatásnak hozzá kell járulnia a társadalmi kohézióhoz, az egyenlőséghez, a 

megkülönböztetés mentességhez és a polgári kompetenciákhoz. 

• A releváns és jó minőségű tanuláshoz szükséges: 

▪ innovatív pedagógiai módszerek, digitális készségek és eszközök aktív haszná-

lata, 

▪ az oktatóknak nyújtott határozott támogatás, 

▪ a tanulási célú mobilitás elősegítése, 

▪ átláthatóságot és az elismerést szolgáló eszközök megerősítése és egyszerűsí-

tése. 

A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentése az Oktatás és képzés 2020 vég-

rehajtásáról új prioritásokat határozott meg a felnőttkori tanulásra vonatkozó európai cse-

lekvési programba15. A rugalmasság és hozzáférés prioritásánál jelenik meg a munkahelyi 

                                                 

15 A Tanács és a Bizottság 2015. évi közös jelentéstervezete az oktatás és a képzés terén folytatott európai 

együttműködés stratégiai keretrendszerének (Oktatás és képzés 2020) végrehajtásáról Az oktatás és a kép-

zés terén folytatott európai együttműködés új prioritásai {SWD(2015) 161 final} 
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környezetben történő tanulás, melynek elérhetőségének javítása és kommunikációs tech-

nológiák hatékony használata által tovább növelhető lenne a felnőttkori tanuláshoz való 

hozzáférés. 

A munkahelyi tanulás témaköre az elmúlt néhány évben intenzíven jelent meg a 

nemzetközi állásfoglalásokban, jelentésekben. Ennek oka többek között az, hogy az Eu-

rópa 2020 (Európai Bizottság, 2010a) stratégia egyik zászlós hajója az Új készségek és 

munkahelyek menetrendje kezdeményezés, amely a munkahelyi tanulást is fókuszba he-

lyezi. A gazdasági változások és az információs társadalom átrendeződései az oktatás és 

a munka világára is hatottak és új igényeket, elvárásokat teremtettek mind a munkaválla-

lói mind a munkáltatói részről a munkahelyi tanulásban és annak támogatásában. (Stéber 

és Kereszty, 2015b) A gazdasági versenyképesség fontos szempont a kormányzatnak és 

a politikai döntéshozóknak is, akik szintén elismerik a munkahelyi tanulás kulcsszerepét. 

(A new skills agenda for Europe, Európai Bizottság, 2016) A munkával kapcsolatos fel-

nőttkori tanulás segít abban, hogy az emberek megfeleljenek képességeikkel a munka-

erőpiacon, reagálni tudjanak a kihívásokra. Ezek a tanulási tevékenységek támogatják és 

növelik a gazdasági vállalkozások versenyképességét, illetve az egyének foglalkoztatha-

tóságát is. A felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési program prio-

ritásai között is megjelent a munkahelyi tanulás például a rugalmasság és hozzáférés 

prioritás vonatkozásában, ahol célként határozták meg a hozzáférés bővítését, melyet a 

munkahelyi környezetben történő tanulás elérhetőségének javításával és az információs 

és kommunikációs technológiák hatékony használatával kívánnak elérni. (New priorities 

for European cooperation in education and training, Európai Bizottság, 2015) A bruges-i 

közlemény (Európai Bizottság, 2010b), A felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított eu-

rópai cselekvési program (Európai Bizottság, 2015) és a Riga-i nyilatkozatban (Riga 

Conclusions, 2015) meghatározott középtávú célkitűzések között is szerepelt a munka-

alapú tanulás és a folyamatos szakmai képzés erősítése a szakképzés területén. Az unió 

javaslata szerint: 

• munkaalapú tanulás minden formáját támogatni kell, 

• szakmai továbbképzésben és a felnőttképzésben a munkaalapú tanulást kombinál-

tan kell alkalmazni, 

• kombinálni kell a munkahely-specifikus készségek és a szélesebb, transzverzális 

készségek fejlesztését. (Európai Bizottság, 2013) 
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2.5.3. A munkahelyi és munkához kapcsolódó tanulás nemzetközi trendjei16 

Napjaink szakpolitikai trendjei a szakképzés és a felnőttképzés terén is középpontba 

helyezik a munkahelyi tanulást, mely különböző megnevezésekkel - melyek értelmezés-

beli különbségeket is jeleznek- szerepel a nemzetközi felmérésekben, kutatásokban. A 

munkahelyi tanulásra a szakirodalomban és a szakpolitikákban alkalmazott kifejezés az 

„on the job training”, a „guided on the job training”, a „job-related learning” és a „coun-

tinual vocational training”. 

A továbbiakban áttekintem, hogy a felnőttképzés, a szakképzés és a foglalkoztatás-

politika területein milyen értelmezésben jelenik meg a munkahelyi tanulás, és a rendel-

kezésre álló nemzetközi felmérések alapján a munkahelyi tanulás tendenciáinak alakulása 

is, kiemelt figyelmet fordítva az „on the job” és a „job-related” tanulási tevékenységekre. 

A fent említett három szakterületet egyaránt áthatja a „képesség politika” („skills po-

licy”), amely szemlélet középpontjában a formális végzettség helyett az egyén képességei 

állnak, hiszen egyre érzékenyebbé válunk a formális végzettség és a tényleges képességek 

közötti különbségtételre. (Európai Bizottság 2010a; OECD 2011) Ezen a területen is a 

figyelem a felnőttkori tanulás és a munka világában történő tanulás felé irányul, beleértve 

ebbe az informális tanulást is. A képességpolitika számára hangsúlyos a munkahelyi ta-

nulás, vagyis az, ami a munkahelyeken belül történik, mivel ott a képességeket az embe-

rek használják és ezek tényleges értékteremtővé válhatnak. (Halász, 2013) 

2.5.3.1. Nemzetközi vizsgálatok a munkahelyi tanulás vonatkozásában 

Napjainkban néhány nemzetközi adatbázis áll rendelkezésre a munkahelyi tanulás 

vizsgálatára vonatkozóan, melyek eltérő kutatási metodológián alapulnak, gyakran csak 

bizonyos részei relevánsak, ezért nem hasonlíthatók össze teljes egészében. Ezeket az 

adatokat a folyamatos szakmai továbbképzési felmérés (CVTS), az európai munkakörül-

mény-felmérés (EWCS) és a felnőttoktatási felmérés (AES), illetve a munkaerő felmérés 

(LFS) és a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program (PIAAC) alap-

ján lehet becsülni. Az említett felmérések alapján az EU-ban a foglalkoztatottak átlagos 

részvételi aránya a formális és nem formális, munkalapú szakmai továbbképzésekben 

20% felett van, amely igen alacsony mértékű. (Cedefop, 2015b, 8.o.) 

                                                 

16 A fejezet Stéber Andrea (2017): A munkához kapcsolódó tanulás nemzetközi tendenciái című tanulmány 

kiegészített változata. 
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A CVTS 1993 óta vizsgálja a munkáltató által támogatott képzéseket a 10 főnél 

több alkalmazottal rendelkező vállalatok esetében. Ez a felmérés tartalmazza a folyama-

tos szakmai képzés témakörét is a munkahelyi helyzetekben („vezetett/irányított munka 

közbeni képzés"). A vizsgálat nem fed le minden ágazatot így a mezőgazdaságot, a köz-

igazgatást, a rendvédelmet, az oktatást, az egészségügyet és a szociális ellátást sem. A 

CVTS értelmezésében on the job tréningnek tekintjük azon tanulási tevékenységeket a 

munkahelyen, amelyek normál munkaeszközökkel és normál munkakörülmények között 

zajlanak. A „irányított munka közbeni képzés” jellemzően tervezett időtartamú, a gya-

korlati tapasztalat során és a munkahelyen vagy a munkaszituációban hagyományos mun-

kaeszközökkel végzett munkaként valósul meg (Eurostat, 2012 a, 26.o.). 

Az EWCS 1990 óta egy alternatív forrása a munka-alapú szakmai továbbképzések 

számontartásának. Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért az 

alkalmazottak foglalkoztatását és/vagy az önálló vállalkozókat nem és életkor korlátozás 

nélkül vizsgálta. A felmérésből kiderül, hogy a válaszadók az elmúlt 12 hónapban részt 

vettek-e on the job képzésen (Eurofound, 2010). Az EWCS felmérésben az on the job 

képzés, olyan képzés, „amit munkatárs tart a cégnél”. Ez a megközelítés viszont figyel-

men kívül hagyja a munkalapú tanulás azon részét, amikor külsős oktatót alkalmaznak a 

munkahelyeken. (Cedefop, 2015b) 

Az AES felmérését az Eurostat végzi (2007, 2011), ebben a felmérésben a munka-

helyi tanulás munkalapú tanulásként jelenik meg, úgy mint a munkáltató által finanszíro-

zott munkához kapcsolódó formális és nem-formális oktatás és képzés. Olyan 

kérdésekkel vizsgálták a témakört, mint hogy a munkavállaló folytat-e bármilyen tevé-

kenységet annak érdekében, hogy tudást és/vagy új készséget sajátítson el jelenlegi vagy 

jövőbeli munkájához kapcsolódóan annak érdekében, hogy növelje bevételeit, javítsa 

foglalkoztatási és karrier lehetőségeit. (Eurostat, 2012b). A vizsgálat különbséget tesz a 

munkáltató által részben vagy teljesen támogatott tanulási lehetőségek között. 

Legkevesebb konkrét adatot a munkahelyi tanulás vonatkozásában egyelőre a 

PIAAC17 szolgáltat, ennek oka, hogy ez egy nemzetközi összehasonlító képességfelmérő 

vizsgálat, amely az információs társadalom korában igen fontos területeket mér, melyek 

közül néhány kapcsolódik csak a felnőttek munkahelyi tanulásához. A PIAAC vizsgálat 

                                                 

17 A felmérés honlapja: http://www.oecd.org/site/piaac/. Magyarországon a Nemzeti Szakképzési és Fel-

nőttképzési Hivatal gondozásában zajlik a vizsgálat. Részletesebben: https://piaac.nive.hu/piaac 
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célja, hogy felmérje és összehasonlítsa a világban a felnőttek által használt alapkészsége-

ket és kompetenciákat, ezenfelül azokra a kognitív és a munkában alkalmazott képessé-

gekre irányul, amelyek a 21. század társadalmában és a globális gazdaságban való sikeres 

részvételhez szükségesek. (Németh, 2014) A felmérést az OECD végzi, célcsoportja a 

16–65 év közötti felnőttek. A felmérés vizsgálja az információs korban szükséges jártas-

ságokat és összehasonlítható módon méri fel a felnőttek készségeit, ennek megfelelően 

egy kérdőívből és egy készség-és kompetenciamérésből áll, ezek a technológiai és kom-

munikációs eszközök használatával kapcsolatos érdeklődést, attitűdöket és azokat a ké-

pességeket mérik, amelyek az információk megtalálásához, felhasználásához és a 

tanuláshoz szükségesek, illetve azt is vizsgálják, hogy az emberek hogyan használják 

munkájuk során a munkájukkal kapcsolatos kulcsfontosságú készségeiket. "A felmérés 

ugyanakkor azt is méri, hogy milyen kapcsolat van az egyén iskolázottsági szintje, mun-

kahelyi tapasztalatai és képességei, foglalkoztatottsága, az infokommunikációs technoló-

giák (IKT) alkalmazása, valamint az olvasás-írás, a számolás, valamint a 

problémamegoldás terén alkalmazott kognitív képességek foka között." (Németh, 2014, 

54.o.) Az első adatfelvételek 2010–2012 között zajlottak, melyek eredményeit 2013-ban 

közölték. (OECD, 2013) Hazánk az utolsó körben csatlakozott a felméréshez, melyet 

2017-ben vettek fel és eredményei 2019-re várhatók. 

A munkahelyi tanulás formái és értelmezései a különböző vizsgálatok szerint mun-

kahelyi tanulás nem csak a Memorandumban meghatározott három tanulási forma szerint 

tipizálható. A munkahelyi tanulást különbözőképpen értelmezik és határozzák meg típu-

sait, illetve más megnevezésekkel is illetik az egyes kötelező adatszolgáltatású felméré-

sek (például az AES, CVTS). A fejezet ezeket a munkahelyi tanulásra vonatkozó fogalmi 

értelmezéseket tisztázza. A folyamatos szakmai képzés 

A folyamatos szakmai képzés alatt a szükséges ismeretek és új készségek elsajátí-

tására irányuló jelenlegi vagy jövőbeli munkához kapcsolódó tanulást értjük, amelynek 

célja, hogy javítsa a munkavállaló munkahelyi és a karrier lehetőségeit a jelenlegi szak-

területén vagy egy új szakterületen. A folyamatos szakmai képzés finanszírozási szem-

pontból saját vagy más szereplők, például a munkaadó finanszírozása által valósulhat 

meg. A CVTS vizsgálat különbséget tesz a támogatás mértékét tekintve a munkáltató által 

támogatott tanulás típusai között is aszerint, hogy a munkáltató a foglalkoztatottak tanu-

lását részben vagy teljes egészében közvetlen vagy közvetve finanszírozza, utóbbira 

példa a fizetett munkaidőben megvalósuló képzés. (Cedefop, 2015a) A CVTS felmérés a 
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folyamatos szakmai képzés egyéb formájának tekinti az aktív munkához és a munkahely-

hez kapcsolódó, gyakran önszerveződésű (tér, idő, tartalom) és a tanulók igényeihez, 

szükségleteihez igazodó képzési formákat. (Eurostat, 2012a) A folyamatos szakmai kép-

zés öt differenciált formája: 

• Az irányított munka közbeni képzés, amelyet tervezett időtartam, a gyakorlati ta-

pasztalatszerzés jellemzi és közvetlenül a munkahelyen vagy a munkaszituációban 

zajlik. 

• A rotáció, csere, kiküldetés vagy tanulmányút, amelyek célja, hogy az alkalmazot-

tak rotálása vagy áthelyezése különböző munkakörök között biztosított legyen a 

vállalaton belül azzal a céllal, hogy készségeiket fejlesszék. 

• A részvétel konferencián, workshopon, vásáron és előadáson, akkor minősül kép-

zési tevékenységnek, ha előre tervezett és elsődleges célja az alkalmazott képzése, 

fejlesztése vagy egyszerűen lehetőség biztosítása a tanulásra. 

• A szakmai körökben, csoportokban való részvétel, ahol a résztvevők rendszeresen 

találkoznak és közös céljuk a szakmai tanulás és a tapasztalatcsere. Ez csak akkor 

számít egyéb szakmai képzésnek, ha a részvétel elsődleges célja a munkavállaló 

tanulása. 

• A tervezett önképzés (pl. önirányított e-learning), amely akkor valósul meg, ha az 

egyén tervszerű tanulási tevékenységet folytat, megtervezi a képzési időt, kivá-

lasztja a helyszínt és irányítja a tanulási folyamatot. Az egyén folytathat önképzést 

magán, állami vagy munkával kapcsolatos környezetben, nyitott és távoktatási 

módszerek alkalmazásával vagy a médiából, internetről történő strukturált tanulás 

által is. 

2.5.3.1.1. A munkaalapú tanulás 

A munkaalapú tanulás formái a szakmai továbbképzésben igen változatosak. A 

munkaalapú tanulás és szakmai továbbképzés nagyon sokszínű. Az időtartam tekinteté-

ben a munkaalapú tanulás néhány órától akár több hónapig is tarthat, az időzítése szerint 

pedig megkülönböztethetjük a munkaidőn kívül vagy azon belül zajló tanulást. Hason-

lóan az időzítéshez a tanulás helye szerint is kategorizálhatunk, hiszen a munkaalapú ta-

nulás megvalósulhat a munkahelyen, azonkívül vagy ezek kombinációiként is. A tanulási 

folyamatban résztvevő támogató vagy oktató személy kiléte szerint megkülönböztetjük 

azokat a képzéseket, tanulási folyamatokat, amelyben az oktató belsős, tehát kolléga, 
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vagy amelyben külsős az oktató, aki meghatározott oktatási célra szerződött az adott szer-

vezettel. A munkalapú tanulási folyamat irányítása szerint megvalósulhat önszabályozó 

tanulásként, esetleg másokkal való együttműködés által, vagy trénerrel vagy oktatóval 

irányított tanulásként. (Cedefop, 2015b) Az uniós dokumentumokban a munkaalapú ta-

nulás a szakmai gyakorlatok, gyakornoki programokkal kapcsolatban jelenik meg. Ez 

nem véletlen, hiszen a munkaalapú tanulás gyakornoki pozíció, szakmai gyakorlatok, 

vagy szakmai alapképzés által, továbbá az előzőket kiegészítve irányított munka közbeni 

képzés (GOJT), munkahelyi rotáció, árnyékolással végzett munka vagy mentorálás és 

szakmai továbbképzés által is megvalósulhat. (Cedefop, 2015b) A munkalapú tanulás 

többféleképpen is beépülhet a szakmai gyakorlatokba, például így jelenik meg a duális 

szakképzésben, az iskolarendszerű szakképzésben vagy az oktatási programokban. A du-

ális képzési rendszerek tipikusan jellemzők Ausztriában és Németországban. Ez a konst-

rukció alapvetően a cégek és a képzési szolgáltatók, szakképző iskolák vagy más 

oktatási/képzési intézmények integrációja. A tanulók képzési idejük jelentős részét a vál-

lalatoknál töltik és ezzel párhuzamosan, vagy váltakozó periódusokban tesznek szert az 

általános és foglalkozási ismeretekre, a kiegészítő gyakorlati készségekre az iskolákban. 

Az iskolarendszerű szakképzésben a munka közbeni képzési időszakok általában fedezik 

a szakmai, vagy szakmai gyakorlati időszakokat, amelyek kötelező elemek a szakképzési 

programokban. Ezek az időszakok különböző időtartamúak, de általában kevesebb mint 

a képzési program időtartamának 50%-át adják (gyakran 25–30%-ot vagy annál is keve-

sebbet). Az oktatási programba beépülő munkaalapú tanulás például a helyszíni labor, a 

műhelyek, a szimulációk vagy valós üzleti/ipari projektfeladatok, amelyek célja, hogy 

„igazi” munkakörnyezetben fejlesszék a tanulók kompetenciáit. Ebben az esetben az is-

kolák vagy képzési központok felelőssége, hogy közel valós vagy valós munkakörnyeze-

tet biztosítsanak a diákoknak a tanuláshoz. (Cedefop, 2015b) 

2.5.3.1.2. A munkalapú tanulás a folyamatos szakmai képzésben 

A szakmai továbbképzés és munkaalapú tanulás közötti legjelentősebb különbség, 

hogy amíg a szakmai továbbképzést erősen formálják szakmai, ágazati keretek, addig a 

munkaalapú tanulást kevésbé. A szakmai továbbképzés fogalma tágabb, alatta értjük az 

„alapoktatást vagy a munka világába történő belépést követő szakmai képzést, amelynek 

célja az egyének támogatása, hogy javítsák tudásukat és készségeiket; új készségeket sa-
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játítsanak el, vagy átképezzék magukat további személyes és szakmai fejlődésük érdeké-

ben”. (Cedefop és Tissot, 2004, 50.o.) A folyamatos szakmai képzés lényegében a fel-

nőttkori tanulás szakmai fejlődés orientált része. 

A munkaalapú tanulás a szakmai továbbképzésben sokféleképpen van jelen. Ennek 

változatai: 

(A) A cselekvés általi tanulás (tapasztalati tanulás), amelyben az egyén alkotás, cselek-

vés által ismereteket, készségeket és kompetenciákat alakít ki bármely környezet-

ben. 

(B) Az on the job képzés/tanulás (munkahelyi tanulás, ill. munka közbeni tanulás), 

amely átfedésben áll a munkaalapú szakmai képzéssel. Az on the job képzés, vagyis 

a „tanulás normális munkavégzési helyzetben” és a munkaalapú szakmai tovább-

képzés is történhet munkahelyen kívül szimulált környezetben is. 

(C) A munkához kapcsolódó képzés/tanulás alatt olyan készségek tanulását értjük, 

amelyek a legrelevánsabbak a munkaerőpiacon, a tanulás ebben az esetben egyéni 

képzési szükségletek szerint rugalmasan alakul. (Cedefop, 2015b) 

A munkaalapú tanulás a folyamatos szakmai képzésben tervezett és strukturált ta-

nulás, amely közvetlenül érinti a munkavállaló jelenlegi vagy jövőbeli feladatait és szi-

mulált vagy valós munkakörülmények között zajlik, akár a munkahelyen kívül is, de előre 

meghatározott tanulási feladatokkal. A munkaalapú folyamatos szakmai képzés célja, 

hogy biztosítsa a munkafeladatokon keresztül a munkavállaló számára szükséges készsé-

gek fejlesztését, legyen az bármilyen, például az alapvető, soft vagy keresztirányú kész-

ség. (Cedefop, 2015b) A munkaalapú szakmai továbbképzéseket gyakran biztosítják az 

alacsonyan képzett munkanélkülieknek is. Ezt általában visszailleszkedést célzó képzé-

sek által teszik, erre Európában többféle gyakorlatot is követnek, létezik például olyan is, 

hogy kizárólag vagy túlnyomórészt munkán kívüli a képzés ilyen a dán szakmai alapkép-

zés rendszere. A francia integrációs műhelyekben pedig kizárólag vagy túlnyomórészt 

munkahelyen történő munkalapú szakmai továbbképzés zajlik. Az említett két típus kom-

binációja pedig az észt munkaerő-piaci képzési programban jelenik meg. 

Az Európai Unió országai öt működési modellbe sorolhatók a munkaalapú folya-

matos szakmai képzést érintő politikájuk szerint (Cedefop, 2015b): 

• a munkaalapú tanulást elismerik, mint a rendszeres, gyakori és elfogadott folyama-

tos szakmai képzési módszert; 
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• léteznek kifejezetten munkaalapú tanulás-orientált programok nemzeti, regionális 

vagy ágazati szinten; 

• a képzési és tanulási finanszírozások lehetővé teszik a munkaalapú elemek finan-

szírozását is; 

• a munka révén informális és nem formális módon szerzett tanulmányi eredmények 

elismertek; 

• az érdekeltek a munkaalapú tanulást és a folyamatos szakmai képzést aktívan tá-

mogatják és ösztönzik. 

A munkaalapú tanulás szakpolitikai támogatottsága jelentős mértékű és ez várha-

tóan a jövőben is így marad. (Cedefop, 2015b) A támogatottság mögött sok magyarázat 

állhat, ezek közül néhány: vannak a gazdasági növekedés szempontjából húzó ágazatok, 

ahol különösen hangsúlyos a munkaalapú tanulás, ilyen például a villamosipari szektor 

Németországban. A munkaalapú tanulás különösen fontos a szakmai továbbképzésben a 

gyors technológiai változásoknak kitett szektorokban, ahol jellemzően a munkavégzés-

nek szigorú (jogi) feltételei vannak, ezért erőteljes a képzési igény a munkaalapú tanu-

lásra, különösen a szimulációs feladatokra. A jogszabályi követelmények és az azoknak 

való megfelelés a másik olyan feltétel, amely nem megkerülhető. A képzési költségvetés 

jelentős részének felhasználását törvény vagy ágazati előírások szabályozzák a legtöbb 

országban, ha az említettek nem, akkor vállalati szinten a kollektív szerződések. A svéd 

hajózási ágazatban a jogi követelmények állítanak komoly feltételeket, melyek szerint a 

fedélzeti személyzetnek egy széles körű követelményrendszernek kell megfelelnie, s ezek 

teljesítéséhez meghatározott képzések teljesítése szükséges. 

A fentiek mellett számos esetben célszerű alkalmazni a munkaalapú tanulást szek-

tortól vagy jogszabályoktól függetlenül, ilyen például, ha az újonnan felvett alkalmazot-

takat kell betanítani a konkrét eljárásokba, eszközök kezelésébe, vagy soft skill-jeiket kell 

fejleszteni a konkrét munkavégzési szituációkhoz. (Cedefop, 2015b) 

2.5.4. A felmérések összehasonlítási lehetőségei 

A munkahelyi tanulásra vonatkozó felmérések összehasonlítását nehezíti a kutatá-

sok módszertani különbsége, fő különbség például a referencia-időszak hossza, amely 

négy hét az LFS-ben és tizenkét hónap az AES-ben. A LLL fogalmát is másként értelme-

zik a felmérések, például az irányított munka közbeni képzés (GOJT) az LFS-ben nem 
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szerepel, míg az AES-ben igen. Az említett felmérésekben alkalmazott kutatásmódszer-

tani eszközök különbségei hatással vannak a különböző mutatók alakulására is. Figye-

lembe véve a felmérések közötti különbségeket, azok eredményei teljes körűen nem 

hasonlíthatók össze, inkább csak néhány érdekesség, tendencia emelhető ki. (Cedefop, 

2015a) 

A munkához kapcsolódó felnőttkori tanulás és a folyamatos szakmai képzés Euró-

pában című Cedefop kutatás feltárja a legújabb tendenciáit a felnőttoktatási (AES-2007; 

AES-2011), valamint a szakmai továbbképzési tevékenységeknek. (CVTS3, 2005; 

CVTS4, 2010) Az AES-2011 szerint az EU-ban átlagosan a felnőttek (25–64 évesek) 

40,3%-a vett részt valamilyen formában a formális vagy nem formális tanulásban a fel-

mérést megelőző 12 hónapban. A résztvevők 34,4%-a csak a nem formális tanulási tevé-

kenységekben, 3,5%-a csak a formális tanulási tevékenységekben és 2,7%-a pedig a 

formális és a nem formális tevékenységekben is egyaránt részt vett. A vizsgált országok-

ban a lakosság részvételi aránya 71,8% és 8% között mozgott, a két szélsőérték Svédor-

szág, ahol a legmagasabb a részvételi arány és Románia, ahol a legalacsonyabb. (3. ábra, 

Cedefop, 2015a, 52–53.o.) 

 

3. ábra A felnőttek (25–64 év) részvételi aránya a formális és nonformális oktatásban és képzésben, 

AES-2011 és AES-2007 alapján, forrás: Cedefop, 2015a 

2.5.4.1. A vállalatok képzési tevékenysége 

A felnőttkori tanuláshoz való hozzáférést nem csak az egyén, hanem a munkáltatói 

oldalról is érdemes megvizsgálni. 2010-ben az EU-ban átlagosan az összes vállalkozás 

66%-a nyújtott szakmai képzést vagy más képzési formát (irányított munka közbeni kép-
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zés, rotáció, konferencia vagy műhely, szakmai közösségek, tervezett önképzés) munka-

vállalóinak. Ez az úgynevezett képzési arány magasabb a nagyvállalatoknál (250 vagy 

több alkalmazott), ahol 93%, a középvállalatok (50–249 alkalmazott) 81%-a, a kisvállal-

kozások (10–49 alkalmazott) 63%-a biztosított képzést. 2010-ben a képzés előfordulás a 

legmagasabb Dániában (91%), míg a legalacsonyabb (22%) Lengyelországban volt. 

(4. ábra, Cedefop, 2015b 62–63. o.) Az összes vizsgált országra igaz, hogy a nagyválla-

latoknál gyakoribb a képzés, mint a kis- és középvállalkozásoknál. (Cedefop, 2015a, 64–

65.o.) 

 

4. ábra Képzési előfordulás és a szakmai képzést biztosító vállalatok méretkategória szerint, CVTS4 

forrás: Cedefop, 2015 

Sokat elárul a munkahelyi tanulás támogatásáról a képzési óraszám, amelyet a vál-

lalkozások alkalmazottaik képzésére szenteltek, ezt az értéket az összes fizetett munka-

időhöz viszonyítjuk. 2010-ben az átlag 1 000 munkaórára 6 óra kifizetett képzési idő volt 

az Európai Unióban. Ezer munkaórára vetítve az országok közötti különbségek óriásiak, 

például 13 óra fizetett képzési idő jut egy munkavállalóra Belgiumban, ellenben Görög-

országban, Horvátországban és Lettországban mindössze 2 óra. (5. ábra, Cedefop, 2015a, 

74.o.) 
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5. ábra A folyamatos szakmai képzésre fordított óraszám ezer munkaórához viszonyítva, (az összes 

vállalatra vonatkozóan), forrás: Cedefop, 2015a 

A vállalatok képzési tevékenységéről és a munkavállalói részvétel alakulásáról 

megállapítható néhány tendencia a CVTS4 eredményei alapján. A tanfolyamokon való 

részvétel például a szakmai képzés más formájában történő tanulás növekedésével páro-

sul. Igaz ez Franciaországra, ahol növekedés látható az irányított munka közbeni képzés-

nél, miközben az egyéb folyamatos szakmai képzés stabilitása is megmaradt, vagy 

Ausztriára, ahol megnövekedett az irányított munka közbeni tréning, az önálló tanulás, a 

konferenciákon és műhelyekben való részvétel támogatása. Egy másik tendencia, amely-

ben stabil a tanfolyamokon való részvétel, viszont ez csökkenő részvétellel párosul a 

szakmai képzés más formáiban. Dániában pedig jelentősen csökkent az irányított munka 

közbeni képzés, a konferenciákon és a műhelyekben való részvétel támogatása. Egy har-

madik mintázat, amikor stabil a tanfolyamokon való részvétel, azonban a képzés más 

formáiban való részvétel vegyes tendenciákkal párosul például a Cseh Köztársaságban, 

Luxemburgban, Romániában vagy Svédországban. (Cedefop, 2015a, 137–138.o.) 

A statisztikák szerint a munkahelyek mérete és a munkahelyi tanulás lehetőségei 

között összefüggés mutatható ki. A vállalkozás mérete nemcsak a képzés előfordulására 

van hatással, hanem a dolgozók képzési részvételére is. Az Eurostat szerint képzésben 

való részvétel az EU-ban a következőképpen alakul: a kisvállalkozások alkalmazottainak 

25%-a, a középvállalkozások alkalmazottainak 34%-a, illetve a nagyvállalatok dolgozó-

inak 46%-a vesz részt szakmai képzésben vagy annak egyéb formájában. Az alkalmazot-

tak részvételi aránya a képzésben minden országban a nagyvállalatoknál a legmagasabb 
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Dánia kivételével. A legalacsonyabb a részvételi aránya a kisvállalkozások alkalmazot-

tainak két ország (Horvátország és Finnország) kivételével valamennyi országban. 

(Cedefop 2015a, 68.o.) 

2010-ben az EU-ban az alkalmazottak 38%-a vett részt tanfolyamokon. Ez a leg-

gyakoribb képzési forma, amelyet a munkáltatók biztosítanak. Azonban a kis vállalkozá-

sok alkalmazottai ebben is a legalacsonyabb arányban (25%) vettek részt. Ezenfelül a 

szakmai továbbképzés biztosításában az európai országok kisvállalkozásai között szá-

mottevő a különbség: Lengyelországban a kisvállalkozások csupán 16%-a, Dániában vi-

szont 89%-a biztosít szakmai továbbképzést munkavállalói számára. A vizsgált országok 

között a második leggyakoribb képzési forma a tanfolyamok után az irányított munka 

közbeni képzés, ebben az EU-ban átlagosan az alkalmazottak 20%-a vesz részt. A mun-

kahelyek méretének képzésben való részvételre gyakorolt hatása itt is jelen van, hiszen a 

kis vállalkozások munkavállalói vesznek részt legkevesebben képzésen (13%), míg a 

nagyvállalatok dolgozói a legtöbben (26%). Az országok közötti különbségek is jelentő-

sek ezen a területen, a foglalkoztatott népesség legnagyobb arányban a Cseh Köztársa-

ságban (31%) vesz részt az irányított munka közbeni képzésben (GOJT), míg a legkisebb 

az arány mindössze 6% Görögországban. (Cedefop, 2015b, 140. o.) A képzések témáját 

illetően a legnagyobb mértékben a műszaki, gyakorlati vagy munkahely-specifikus (61%) 

és a transzverzális készségek18 fejlesztését (62%) illetve a csapatmunka fejlesztését 

(61%) célzó képzéseket támogatták. A műszaki, gyakorlati vagy munkahely-specifikus 

készségek terén az összes vállalkozás 38%-a biztosított szakmai továbbképzést munka-

vállalóinak. (Cedefop, 2015a, 147–148. o.) 

                                                 

18 Transzverzális készség alatt értjük például a kritikus gondolkodást, a kezdeményezőkészséget, a problé-

mamegoldást és a közös munkavégzés képességét. 
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2.5.4.2. A folyamatos szakmai képzések és a munkához kapcsolódó nem formális 

képzések az európai uniós országokban 

Ország 

Irányított on the 

job képzés mun-

kaszituációban 

Konferenciák, 

workshopok, elő-

adások és szemi-

náriumok 

Önirányított tanu-

lás (e-learning is) 

Munkaköri rotá-

ció, kiküldetés, 

tanulmányút 

Tanuló körök, 

szakmai közössé-

gek 

EU-28 34 34 14 10 10 

BE 40 40 17 14 12 

BG 21 16 7 4 9 

CZ 42 42 16 4 6 

DK 56 63 33 22 18 

DE 45 56 15 7 12 

EE 36 38 21 18 8 

EL 11 14 5 2 7 

ES 35 23 20 7 11 

FR 23 23 9 10 9 

HR 25 33 8 8 6 

IT 24 26 6 10 3 

CY 41 38 13 12 30 

LV 22 20 5 5 4 

LT 23 36 14 2 14 

LU 39 41 19 12 15 

HU 19 28 8 4 5 

MT 36 38 15 12 10 

NL 39 50 29 13 17 

AT 39 64 13 20 23 

PL 8 11 3 2 1 

PT (b) 41 30 9 6 11 

RO 9 9 9 4 3 

SI 47 49 12 9 15 

SK 32 45 24 7 18 

FI* 37 - - 10 - 

SE 50 50 19 33 6 

UK 59 46 26 16 14 

4. táblázat A folyamatos szakmai képzés bármely formáját biztosító vállalatok aránya (%) a képzés 

formája szerint Forrás: Cedefop, 2015, saját szerk. 

A szakmai továbbképzések és azok egyéb formáinak helyzetét a tagországokban a 

fenti táblázat szemlélteti, mely alapján levonható néhány megállapítás a munkahelyi ta-

nulás helyzetéről (4. táblázat, Cedefop, 2015a): 

(A) Szinte minden országban, ahol az adatok rendelkezésre állnak hasonlók a részvételi 

eredmények a folyamatos szakmai képzésben úgymint a folyamatos szakmai kép-

zés egyéb más formáiban is. Kivételt képez ez alól Litvánia, ahol az irányított 
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munka közbeni képzésben való részvétel magasabb volt, mint a tanfolyamokon 

való részvétel, valamint Bulgária és az Egyesült Királyság, ahol nem mutatkozott 

számottevő különbség a tanfolyamokon és az irányított munka közbeni képzésben 

való részvétel között. (Cedefop, 2015b) 

(B) Az irányított munka közbeni képzés a második leggyakoribb formája a folyamatos 

szakmai képzésnek csaknem minden országban. Kivétel ismét Litvánia (ahol az 

első), valamint Dánia, Ausztria és Szlovénia (ahol az irányított munka közbeni kép-

zésben való részvétel a rangsorban a harmadik). Az irányított munka közbeni kép-

zésben különösen alacsony Görögországban (6%) és nem sokkal magasabb 

Olaszországban, Magyarországon, Ausztriában, Lengyelországban, Romániában és 

Finnországban (10–12%) sem. Azonban Görögországban, Magyarországon és Ro-

mániában az irányított munka közbeni képzés alacsony aránya párosul még a tan-

folyamokon való alacsony részvételi aránnyal is. A mindkét területen hasonlóan 

teljesítő országok eredményei jóval közelebb vannak az EU átlaghoz (22%) az Eu-

rostat becslése szerint, vagy meg is haladják azt, legalább is az irányított munka 

közbeni képzés tekintetében (Bulgária, Litvánia). 

(C) Nem rajzolódik ki egyértelmű kép a többi tanulási formáról, ideértve a konferenci-

ákon való részvételt, a workshopokat, az előadásokat és a szemináriumokat. Sok 

országban ezek gyakoriságuk szerint a második és harmadik helyen állnak: máso-

dik a rangsorban a tanfolyam Litvániában, Dániában, Ausztriában és Szlovéniában, 

harmadik a Cseh Köztársaságban, Németországban, Észtországban, Horvátország-

ban, Cipruson, Lettországban, Luxemburgban, Máltán, Lengyelországban és Svéd-

országban. A harmadik helyen áll a rangsorban az önképzés Belgiumban és 

Hollandiában. A konferenciákon való részvétel, workshopok, előadások és szemi-

náriumok különösen nagy arányúak Dániában, Cipruson, Litvániában, Szlovéniá-

ban és Svédországban, ahol ez több mint kétszerese az EU átlagának. Ezek 

tekintetében az uniós átlag alatt van Belgium, Bulgária, Görögország, Spanyolor-

szág, Franciaország, Olaszország, Lettország, Magyarország, Lengyelország és Ro-

mánia. A képzés egyéb formáiban való részévétel átlagon aluli eredménye Bulgária, 

Görögország, Magyarország és Románia esetében alacsony részvétellel párosul a 

szakmai továbbképzési tanfolyamok terén is (22% vagy az alatti). 

(D) Átlagosan az EU-ban az alkalmazottak 8%-a vesz részt önképzésben beleértve az 

e-learning-et is. A legmagasabb az önképzők aránya Dániában és Németországban 
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(11%), a legalacsonyabb pedig Bulgáriában, Görögországban, Cipruson, Lettor-

szágban és Lengyelországban (3% vagy kevesebb). 

(E) A munkáltató által finanszírozott képzések közül a rotáció, a kiküldetés és a tanul-

mányutak nem gyakoriak (EU-átlag: 2%). Az országok közötti részvételi arány 

Svédországban a legmagasabb (9%), viszont a többi országban 0% és 4% között 

mozog. 

(F) A szakmai közösségek, csoportok tanulásában és e-learninges tanulási formában az 

alkalmazottak átlagosan 3% -a vesz részt az EU-ban. Ezen a területen Bulgária, 

Ciprus, Ausztria és Szlovákia számolt be a legnagyobb a részvételi arányról, amely 

8% és 10% volt. 

Az Európai Unió országaiban folyó folyamatos szakmai képzésről a CVTS4 vizs-

gálat eredményei alapján megállapítható, hogy a munkavállalói részvétel még mindig a 

vállalati folyamatos szakmai képzések esetében a legnagyobb, ezt követik az irányított 

munka közbeni képzések, a workshopok és a konferenciák. A munkahelyi rotációban, 

valamint a szakmai közösségekben, csoportokban is alacsony szintű a részvétel. Az irá-

nyított munka közbeni tanulás a második legszámottevőbb képzési forma és ez folyama-

tosan növekszik. Összességében növekedett a részvétel a munkáltatók által finanszírozott 

folyamatos szakmai képzéseken, tanfolyamokon, az irányított munka közbeni képzésben, 

az önképzés terén, illetve kisebb mértékben a konferenciákon, workshopokon, előadáso-

kon és szemináriumokon is. Különösen a tanfolyamok és az irányított munka közbeni 

képzésben való részvétel arányai váltakoztak a vállalatok méretkategóriája szerint. A 

részvételi arányok a középvállalatoknál alacsonyabbak és a kisvállalkozások esetében a 

legalacsonyabbak. (Cedefop, 2015a, 136–137. o.) 

A nem formális tanulás a tanulási tevékenységek széles skáláját lefedi. Az AES 

értelmezésében nem formális tanuláshoz soroljuk a tanfolyamokat, az irányított munka 

közbeni képzést, a workshopokat és konferenciákat, valamint a magánórákat. Összeha-

sonlítva az AES 2007 és 2011 közötti adatait, a munkához kapcsolódó nem formális kép-

zési részvétel kismértékben, de növekedett az EU-ban 25,7%-ról 30,9%-ra. (Cedefop, 

2015b, 100.o.) Az AES-2011 eredményei szerint nyolc országban (Dánia, Németország, 

Franciaország, Hollandia, Luxemburg, Finnország, Svédország és Norvégia) több mint a 

felnőttek 40%-a vett részt munkával kapcsolatos nem formális képzésben. Hét országok-

ban a részvételi arány 30%–40% közötti (Észtország, Ciprus, Magyarország, Málta, 

Ausztria, Portugália és Szlovákia), nyolc országban pedig 20% - 30% közötti (Bulgária, 
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Cseh Köztársaság, Spanyolország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Szlovénia és az 

Egyesült Királyság). A munkával kapcsolatos nem formális képzésben legalacsonyabb a 

részvétel Lengyelországban (16,2%), Görögországban (6,9%) és Romániában (5,6%). 

(Cedefop, 2015b, 54–55.) 

2.5.4.3. A munkahelyi tanulásra vonatkozó felmérések eredményének értelmezhe-

tőségi problematikája 

Hiányoznak azok az átfogó, összehasonlítható statisztikai adatok európai és nem-

zeti szinten, amelyek teljes egészében lefednék a munkahelyi tanulás témakörét. A mun-

kalapú tanulás a folyamatos szakmai képzésben azonban egyre nagyobb szerephez jut a 

szakpolitikákban.19 

A munkahelyi tanulás szakpolitikákban való megjelenése és azok értelmezéseinek 

áttekintése alapján látható, hogy milyen sokféle gyakorlata és fogalmi megközelítése lé-

tezik, miközben a nemzetközi felmérések is csupán az egyes szeleteit fedik le. A munka-

helyi tanulás minden formáját – ideértve a munkaalapú tanulást, a munkához kapcsolódó 

tanulást, a munka közben történő tanulást is, legyen az formális, nem formális vagy in-

formális – vizsgáló kutatás még nem készült. A munkaalapú tanulásnak nem csak a mun-

kavállalók szakmai képzésében van és lesz a jövőben egyre nagyobb szerepe, hanem a 

mindennapos munkavégzésükben is, hiszen a munkahelyi tanulás informális mintázatai 

beépülnek abba. (Marsick és Watkins, 2001; Kim és McLean, 2014; Stéber és Kereszty, 

2015b) Az említett összefüggés tudatos kezelése segíti a szervezeteket a tanulástámoga-

tási gyakorlatuk fejlesztésében és adott esetben a tudásmenedzsmentjük működtetésében 

is. A munkahelyi tanulás szakirodalmában léteznek olyan megközelítések is, amelyek a 

munkahelyi tanulást csak munkavégzés közben történő tanulási folyamatként értelmezik. 

(Berrings, Doornbos és Simons, 2006) A munkahelyi tanulás területén azonban a legne-

hezebb a vizsgálata a nem formális és az informális módon megvalósuló munkaalapú 

tanulásnak, ugyanakkor ez hordozza a legfontosabb információkat arra vonatkozóan, 

hogy napjaink átalakuló információs társadalmában hogyan változik a munkavállalók 

                                                 

19 Emögött állhat az a felismerés, hogy a munkaalapú tanulás a munkaerőpiacon fontos készségek elsajátí-

tására irányul, megkönnyíti a tanulás és a munka közötti átmenetet is. A munkaalapú szakmai továbbképzés 

eszköz lehet a munkanélküliség kezelésére, hiszen a tanulás során a munkakörnyezetben szerzett valós 

tapasztalatok javítják az egyén foglalkoztathatóságát, mind a munkaszerzés, mind a munkamegtartás vo-

natkozásában. Ezenfelül a munkaalapú szakmai képzésben résztvevő szervezetek az elvárásaiknak megfe-

lelően képzett munkavállalót kapnak, így akár saját munkaerőutánpótlásukat is biztosítani tudják. Más 

aspektusban pedig a munkaalapú tanulás az innováció és a versenyképesség eléréséhez is hozzá segíti a 

szervezeteket. 
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munkahelyi tanulása. Az bizonyos, hogy a munkahelyi tanulás legnagyobb részben infor-

málisan valósul meg, és ennek napjainkban egyik legfőbb eszközei az infokommuniká-

ciós eszközök, az újmédia, különösen pedig a kollaboratív médiaeszközök használata. 

(Forgó, 2009; Thomas és Akdere, 2014) Ugyanakkor ezek használatára vagy a munkahe-

lyi tanulásban betöltött szerepére egyik nemzetközi felmérés sem tér ki, így amikor a 

munkához kapcsolódó tanulás tendenciáiról beszélünk, annak egy jelentős része mégis 

homályba merül. 

Célszerű lenne az európai uniós országokra kötelező adatszolgáltatást legalább 

részben bevezetni erre a területre is, pozitív változás, hogy a PIAAC átdolgozott változa-

tában20 már érintik ezeket a területeket is. A már meglévő felmérések módszertanát prak-

tikus okokból érdemes lehet összefésülni, hogy az adatok komplexen kezelhetők 

legyenek, hiszen hiába készülnek a területre irányuló cselekvési tervek, ha a probléma 

nem vizsgálható komplexitásában csak részterületekként. A munkahelyi tanulás gyakor-

lata, szokásai nagymértékben függenek az adott ország kulturális szokásaitól és politikai 

gyakorlatától, de a szervezetek számára az egyik legfontosabb gazdasági versenyelőnyt a 

munkavállalóik tudásának hatékony kezelése és fejlesztése jelenti. Ha az összes uniós 

tagországot átfogó fejlesztési projektekben és forrásokban gondolkozunk közös gazda-

sági érdekek mentén, akkor fontos lenne, hogy a felnőttkori tanulás jelentős formájáról, 

a munkához kapcsolódó tanulásról is átfogó és naprakész képet kapjunk folyamatosan 

frissülő adatok mentén, az öt-tíz évente felvételre kerülő felmérésekből kiragadott néhány 

kérdésre adott válaszokból összerakott mozaikok helyett. 

                                                 

20 A PIAAC harmadik körének adatfelvételét 2017-ben végezték, ebben szerepelt hazánk is. A felmérés 

eredményeit várhatóan 2019-ben teszik elérhetővé. 
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3. A munkahelyi tanulás támogatási lehetőségei, gya-

korlata 

A tudásgazdaság kifejezéssel gyakran illeti jelenkorunkat számos kutató. Létezik 

azonban a tanuló gazdaság kifejezés is, igaz ez kevésbé elterjedt. Ez a fogalom nem csak 

a tudás szerepét emeli ki mint a gazdasági siker kulcstényezőjét, hanem a tanulásét is, 

hiszen a folyamatos tanulás képessége, a változó környezethez való alkalmazkodás és az 

ehhez szükséges kompetenciák elsajátítása, a meglévő tudás folyamatos megújítása fel-

értékelődik napjaink gazdasági környezetében. (Nielsen és Lundvall, 2003, 3. o.) Tehát a 

tanulás szerepe a termelésben és a munkában nem újkeletű, azonban a tudásalapú gazda-

ságban a tanulásra már egyszerre alapvető folyamatként és erőforrásként kell tekinteni. 

(Németh, 2016) 

A szervezeti tudás, s annak fejlesztése, kihasználása a versenyképes működés alap-

feltétele. A tanulás alapvető kompetenciának számít a munka világában, mert a fenntart-

ható versenyelőny forrása (Ellinger, 2005), ezért a tanulás támogatása az egyén, a 

vállalatok és a nemzetgazdaság számára is egyaránt fontosnak kell lennie. 

Szervezeti oldalról a munkahelyi tanulás szempontjából a legkedvezőbb a tanuló 

szervezeti kultúra, melynek egyik fő jellemzője a tudásmegosztás alkalmazása. (Kraiciné, 

2009) A tanuló gazdaságban különösen fontos, hogy a vállalatok olyan (munkaszervezeti) 

megoldásokat alakítsanak ki, amelyek elősegítik a szervezeti tudás létrejöttét, a szervezet 

rugalmasságának növelését és a hálózati együttműködések intenzívebbé tételét. (Makó, 

Illésy és Csizmadia, 2008, 1076.o.) Mivel ezek kialakításában nagy szerepe van az inno-

vációnak, ezért ennek megfelelő szervezeti körülményeket kell biztosítani, amelyhez ide-

ális környezet a tanuló szervezet. 

3.1. A tanuló szervezet 

A tanuló szervezet fogalmával már a 90-es évektől találkozhatunk (Senge, 1990, 

hazánkban 1998), ellenben gyakorlati alkalmazása máig sem elterjedt a munka világában. 

A tanuló szervezet koncepciója Senge nevéhez fűződik, de több szakember is foglalkozott 

vele. (Garvin, 1993; Pedler, 1991; Sprenger és Ten Have, 1996; Sugarmann, 1997) A 

tanuló szervezet minden munkavállalója számára lehetővé teszi a tanulást. Senge és 

Lannon-Kim (1990, idézi: Bognár, 2005, 471. o.) szerint „a tanuló szervezet egy olyan 
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hely, ahol az emberek folyamatosan fejlesztik azt a képességüket, hogy olyan eredmé-

nyeket érjenek el, amire valóban vágynak, ahol az új és expanzív gondolkodási sémákat 

táplálják, ahol a kollektív törekvéseknek szabad utat engednek és ahol az emberek folya-

matosan azt tanulják, hogy hogyan kell együtt tanulni.” Senge (1992) szerint a tanuló-

szervezet olyan szervezet, amely jövőjének alakítása érdekében folyamatosan növeli, 

erősíti alkotó kedvét és tehetségét. A tanulószervezetek működését az alábbi öt alapelv 

szerint írja le: 

Közös jövőkép kialakítása: a tanuló szervezetnek rendelkeznie kell olyan közös jö-

vőképpel, amely az egyén céljaira, jövőképére épít, így szükségszerűen az egyéni és a 

szervezeti célokat összhangban kell tartani. A közös jövőkép fenntartása állandó feladat, 

hiszen egyéni és szervezeti szinten is folyamatosan új célokat kell kitűzni. 

Személyes irányítás: A személyes irányítás három fő eleme a személyes vízió, kre-

atív feszültség, és az igazság/valóság melletti elkötelezettség. A személyes irányítással 

rendelkező személyekre jellemző a folyamatos tanulás, határozottak abban a tekintetben, 

hogy mi a fontos számukra és mit szeretnének elérni, vagyis rendelkeznek jövőképpel. A 

jelen és az elérendő cél közötti eltérés hozza létre a kreatív feszültséget, ami ösztönzi az 

egyént. A személyes irányítással rendelkező munkatársak képezik a tanuló szervezet 

alapját, hiszen a tanuló szervezet működéséhez olyan személyekre van szükség, akik fo-

lyamatosan törekednek önmaguk és a hatékonyságuk fejlesztésére. 

Gondolati minták: a gondolati minták a belső képek, feltételezések, amelyek befo-

lyásolják a világszemléletet és a mindennapi cselekvéseket is. A gondolati minták nagy 

része nem tudatos, de mégis befolyásoló erővel bírnak. A tanuló szervezetben fontos, 

hogy ezek felszínre kerüljenek és tanulmányozzák és felül tudják vizsgálni azokat. 

Csoportos tanulás: a másokkal való együttgondolkodás és tanulás képessége, ehhez 

szükséges a beszélgetések és a vitázás gyakorlatának elsajátítása. Emellett a tanuló szer-

vezetben fontos szerepe van a csoportoknak, amelyek felgyorsítják a tagok egyéni fejlő-

dését és egymás segítségére vannak a közös jövőkép elérésében is. 

Rendszergondolkodás: A gondolkodásban a nagyobb összefüggésekre kell kon-

centrálni és a döntéseknél is érdemes a hosszabb távú hatásokat figyelembe venni. A dön-

tések előtt ne csak a felszínt, hanem a mélyebben rejlő összefüggéseket is meg kell 

vizsgálni, ez alapján szabad dönteni és cselekedni. 

Senge mellett Garvin tanuló szervezeti modellje is széleskörben ismert, szerinte a 

tanuló szervezet olyan szervezet, amely képes tudást létrehozni, megszerezni, képes tu-
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dást elterjeszteni a szervezetben és képes magatartását is megváltoztatni az új felismeré-

sek és tapasztalatok alapján. Garvin (1993) öt alapvető képességet határozott meg, amely-

lyel egy tanuló szervezetnek rendelkezni kell. 

• Szisztematikus problémamegoldás: a szervezetek szervezett formában, rendszere-

sen gyűjtik a teljesítményre vonatkozó adatokat és elemzik azokat, ezáltal feltárják 

a problémák mögött meghúzódó mélyebb okokat is. 

• Kísérletezés: az új tudást szisztematikusan keresi a szervezet és teszteli is. 

• Tanulás saját tapasztalatokból: a szervezet tudatosan igyekszik tanulni a kudarcok-

ból és a sikerekből is, a kudarcokat tanulási lehetőségként értékelik a szervezet tag-

jai. 

• Tanulás mások tapasztalatából: a szervezet elemezi a versenytársakat, azok sikereit 

és kudarcait is. 

• Tudás elterjesztése: a szervezet a meglévő és az újonnan szerzett tudást elérhetővé 

teszi a szervezet tagjainak, és a tudásmegosztáshoz megfelelő eszközöket, környe-

zetet teremt, amelyben a kollégák szívesen osztják meg egymással tudásukat. 

Sugarman (1997) definíciójában is a tanulás és a változás képességét hangsúlyozza, 

hasonlóan a korábbi tanuló szervezetről alkotott meghatározásokhoz: a tanulószervezet 

olyan szervezet, amely tagjai tanulási képességeit hasznosítja, s nemcsak az adott struk-

túrán belüli változtatásokat hajtja végre, hanem kész annak megváltoztatására is. Az ilyen 

vállalatokban a tanulás nemcsak azt jelenti, hogy az egyének a szervezeten belül tanulnak, 

hanem szervezeti tanulásról is beszélünk, tehát annak megtanulása történik, hogy miként 

alakítsa át a szervezet folyamatosan önmagát. 

Spenger és Ten Have (1996) a tanuló szervezetek négy kompetenciáját foglalták 

össze, amely a jól működő tudásmenedzsment vagy tudásmegosztás alapja lehet: 

• a kívülről érkező tudás megszerzése, 

• a belső tudás áramoltatása, 

• (új) tudás generálása szervezeten belül, 

• a tudás kiaknázása termékekben és szolgáltatásokban. 

A tanuló szervezet értelmezése az előzőkhez képest gyakorlati aspektusból azt je-

lenti, hogy a kollektív szervezeti kultúra támogatja a tudásmegosztás érvényesülését, 
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vagyis mindenki igyekszik a közösségi célok érdekében tudását átadni és megosztani má-

sokkal. (Bencsik, 2009) A munkahelyi tanulás leghatékonyabban tanulásközpontú, vagy 

a tanulást támogató szervezeti kultúrában valósulhat meg. A tanulás támogatását, ösztön-

zését jellemzően a humánerőforrás–menedzsment látja el az adott szervezeten belül, de 

ezen felül a szervezeteknek számos eszköz és lehetőség áll rendelkezésükre. (Stéber és 

Kereszty, 2015b) A tanuló szervezet kiépítéséhez és fenntartásához szükséges néhány 

tényező teljesülése, például a vezetők tanulás iránti elkötelezettsége az egyik legfonto-

sabb, de meghatározó szerepe van a reflexiók beépülésének a napi feladatok elvégzésébe 

is. A kívülről és belülről szerzett tapasztalatok gyakorlati tudáscsomagokká alakításának 

képessége, illetve a belső és a külső tapasztalatok begyűjtése, feldolgozása, illetve azok 

továbbadása szintén alapvető a tanuló szervezet sikeres működéséhez. (Setényi, 2009) 

A tanuló szervezet kialakításához és fenntartásához elengedhetetlenül fontos meg-

határozni, azonosítani azokat a tényezőket, amelyek segítik vagy gátolják a tanulást a 

szervezetben. Polyák (2011) ezek a tényezők: a munkavállaló egyéni (személyes) jellem-

zői, a szervezeti kultúra és a szervezeti kultúrától külön választott szervezeti tényezők. A 

tanulást gátló személyes tényezőnek tekinthetjük a szervezeti tanulásban és a munkahelyi 

tanulásban is a kockázatkerülést, a kezdeményezőkészség hiányát, a felelősséghárítást, a 

saját tévedhetetlenség mítoszát, a hibák tagadását, mások ellenőrzésének túlzott igényét, 

a státusz/presztízs orientáltságot, a nyertes-vesztes játszmákat, az érzelmek elfojtását és 

a túlzott racionalitást. Ellenben a tanulást támogató hozzáállás személyes jellemzői a nyi-

tottság az új iránt, a problémamegoldó szemlélet, a felelősségvállalás, a magas növeke-

dési és fejlődési igény, a bizalom, a törekvés a nyertes-nyertes megoldásokra. A hatékony 

működés érdekében a szervezet kultúrájával az ott dolgozóknak azonosulniuk kell, a val-

lott értékeket részben vagy egészben magukénak kell tekinteniük. A tanulást támogató 

szervezeti kultúra jellemzője a kísérletezés, a hibák/problémák tanulási lehetőségként 

való felfogása, a felelősségvállalásra alapozott működés, egymás támogatása, a konstruk-

tivitás, a nyertes-nyertes konfliktusmegoldás, a bizalom, a dolgok megkérdőjelezhető-

sége, a változás természetes jelenségként való kezelése, a hosszú távú (rendszer) 

szemlélet, a sikerekre motiváló jutalmazó kultúra és az emberbe vetett hit. Ezenfelül szá-

mos szervezeti tényezővel támogatható a tanulás, melyek közül legfontosabb a vezetés 

elkötelezettsége és hozzáállása a tanuláshoz, illetve a vezetés tanulásra való képessége 

különösen a vezetői kompetenciák tekintetében. Az előzők megmutatkoznak a szervezet 

tanulási gyakorlatában, a tanulásra szánt idő és erőforrás mértékében is. A vonzó közös 
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jövőkép és stratégia támogatja a tanulást, ahogyan az átlátható, rugalmas szervezeti struk-

túra és a teljesítményértékelés is. Célzott tanulástámogatás lehet a tudásmenedzsment 

rendszerek bevezetése és működtetése, azonban ezek önmagukban nem annyira eredmé-

nyesek, ha az emberi erőforrás gazdálkodás nem stratégiai szemléletű és tanulás támo-

gató. (Bakacsi és Gelei, 1999; Bakacsi, 2004) 

3.2. A tudásmenedzsment 

3.2.1. A tudásmenedzsment elmélete 

A tudásmenedzsment jelentése Davenport és Prusak (2001) klasszikus értelmezése 

szerint minden olyan tevékenység, amelynek célja egy szervezeten belül felhalmozott, 

dokumentált ismeretek és implicit tudás, szakértelem, tapasztalat feltérképezése, össze-

gyűjtése, rendszerezése, megosztása, továbbfejlesztése és hatékony hasznosítása. 

A tudásmenedzsment a szervezeti versenyképesség fokozásának eszközének tekint-

hető, amelynek célja az üzletfejlesztés, alapfeltétele a HR értéklánc teljes működtetése 

(toborzás, kiválasztás, teljesítmény menedzsment, tanítás/tanulás, tudásmegosztás és in-

tegráció, ösztönzés, motiválás, leépítés), természetes közege a hálózat. Létalapja a támo-

gató szervezeti kultúra és intézményesülésének technikai háttere: az 

információtechnológia. (Nutt, 1987, idézi: Bencsik és Juhász, 2013) A tudásmenedzs-

ment egy újfajta gondolkodási keret, rendszerszemléletű megközelítés, amely lehetővé 

teszi az egyének, csoportok számára, hogy a tudást kollektíven és rendszerezetten létre-

hozzák, megosszák és alkalmazzák üzleti céljaik elérése érdekében. (Bencsik, 2015) A 

KPMG nemzetközileg használt értelmezése szerint a tudásmenedzsment „a szervezet tu-

dásmegosztó képességének módszeres és szervezett fejlesztése a teljesítmény növelése 

érdekében.” (KPMG, 2003. 4. o.) 

A hazai szakirodalomban is számos definíciót, megközelítést találunk a tudásme-

nedzsmentre, ami ezekben közös az a versenyképesség és a teljesítménynövelés hangsú-

lyozása. Az egyike a tudásmenedzsment első hazai meghatározásainak Sándori (2001) 

nevéhez kötődik, aki a tudásmenedzsmentet „az intézményi szellemi tőke növelését célzó 

törekvések összességével” azonosította. Az MTA Tudásmenedzsment Albizottsága által 

elfogadott meghatározás szerint a tudásmenedzsment „olyan folyamat (menedzsment al-

rendszer) és kultúra, amely során a tudástőke feltárása, összegyűjtése, létrehozása, szá-

montartása, megtartása, megosztása, állandó gyarapítása integráltan kezelt, és 

információtechnológiával támogatott. Célja a szervezet hozzáadott érték termelésének 



 70 

növelése, innovációs potenciáljának gyarapítása, kulcsfogalma a szinergia.”(Noszkay, 

2009. 126. o.) A tudásmenedzsment célja a tudás megragadása és hasznosítása (Broad-

bent, 1998, idézi: Sándori, 2001), feladatai a szervezeten belül összetettek, több terület 

tevékenységéhez kapcsolódnak: szervezetben felhalmozott tudás feltérképezése, össze-

gyűjtése, rendszerezése, szolgáltatása és hasznosítása, ezen tevékenységek elméleti hát-

terének, gyakorlatának és eszközrendszerének kialakítása, illetve keretrendszer 

szolgáltatása egy közösség szellemi javainak gazdaságos felhasználásához. (Szeghegyi, 

2011) 

A tudásmenedzsment feladatai igen sokrétűek és sok embert érintenek, ezért nehéz 

megtalálni a helyét a szervezetben. Egyfelől tekinthetünk rá úgymint különálló menedzs-

ment rendszerre vagy mint a humánerőforrás–menedzsment egy alrendszerére, de másfe-

lől úgyis mint a munkahelyi tanulás támogatásának egy projekt szintű eszközére. 

3.2.1.1. A tudásmenedzsment fejlődéstörténete 

A tudásmenedzsment fejlődése és történeti kialakulása Anklam (2005) osztályo-

zása szerint három korszakra bontható. Ma már az ő kategóriáit a fejlődés túllépte, és 

jelenleg az 5 szakasznál tartunk. (Noszkay, 2013) Az első korszak jellemzője, hogy a 

tudás keletkezésének, előállításának technológiáját állítja középpontba. (Nonaka és 

Takeuchi, 1995) A tudás mint termék van jelen, az információt erőforrásként dokumen-

tumok, adatbázisok, tartalomszolgáltatási megoldások segítségével kezelik. A második 

korszak az ismeretalapú és a tapasztalati, problémamegoldó tudás különbözőségének fel-

ismerésének és tudatos kezelésének időszaka volt. Fő kérdései, hogy hogyan lehet az em-

beri erőforrást tudásának megosztására ösztönözni, és hogyan lehet a tacit tudást 

kodifikálni. (Poór, 2010) A harmadik korszak tudással kapcsolatos gondolkodása már 

túllép az IKT-n és az egyének, a szervezetek és a hálózatok szintjén jelenik meg. A gaz-

daságban kialakuló innovációs nyomás új TM megoldásokat, új üzleti modelleket hívott 

életre, amelyek ösztönözték a tudásközösségek kialakulását. (Fejes, 2015) A negyedik 

korszak a tudás tőketényezőként történő figyelembe vétele, s annak számszerűsítési lehe-

tőségeit keresi. Az ötödik korszak a vállalati versenyképesség innovációval való kapcso-

lata. Az emberi erőforrás értékének olyan kifejeződését keresik, amely itthon elvétve 

jelenik meg a gyakorlatban. 



 71 

3.2.1.2. A tudásmenedzsment stratégiák 

A tudásmenedzsment rendszer építéséhez alapos előkészületek szükségesek, alap-

vetően szükség van hozzá a megfelelő szervezeti kultúrára, amelynek fő elemei a biza-

lom, a kommunikáció és a tanulás. A korábbiakban már ismertettem a tanuló szervezet 

fő ismérveit (Garvin 1993) és alapelveit (Senge, 1998), illetve utaltam is arra, hogy az 

megfelelő környezetet biztosít a tudásmenedzsmentnek. A szervezeti kultúra mellett el-

engedhetetlen feltétel az információtechnológiai (IT) rendszer a tudásmenedzsment mű-

ködéséhez, hiszen ez egyfajta háttértámogató eszközként funkcionál. 

A tudásmenedzsment alkalmazásában két tudásstratégia követhető, egyik a kodifi-

kációs stratégia, a másik a perszonalizációs stratégia. A kodifikációs tudásstratégia jel-

lemzője, hogy a tudás leválasztott a tulajdonosától, vagyis kodifikált és „raktározott", 

tehát a vállalaton belül mindenki számára hozzáférhető. A tudásmenedzsment egy elekt-

ronikus dokumentációs rendszerre alapul, amely lehetővé teszi a tudáshoz való gyors hoz-

záférést. A perszonalizációs tudásstratégia a kodifikációssal ellentétben a tacit tudásra 

épül, és itt a tudás nem válik el a tulajdonosától. hanem megosztása személyes interakción 

keresztül történik, a tudás megosztásának eszközei a személyes kapcsolatok. A tudásme-

nedzsmentet támogató IT rendszer legfőbb szerepe nem a tudás tárolása, hanem a kom-

munikáció elősegítése és annak csatorna biztosítása, illetve a tudáshálózatok kiépítésének 

támogatása. (Hrabovszki, 2009) 

Hansen és munkatársai (1999) viszont úgy gondolják, hogy csupán az egyik straté-

gia követésével egy szervezet sem lenne sikeres, ezért a két stratégia 80–20 százalékban 

történő kombinálását javasolják, mint ideális arányt. 

3.2.1.3. A tudásmenedzsment rendszer logikai modellje - Probst modellje 

A következőkben a tudásmenedzsment egyik legismertebb működési modelljét mu-

tatom be, amely Probst (1998) nevéhez kötődik és nyolc alkotóelemből áll, ezek az alkotó 

elemek két kört, egy külső és egy belső körfolyamatot alkotnak. (6. ábra) 

A külső körfolyamat a tudás célok meghatározását írja le. A tudásmenedzsment 

célok határozzák meg, hogy a szervezeten belül milyen képességekre van szükség. A tu-

dáscélok között szerepel a normatív cél (tanuló szervezeti kultúra létrehozása), a straté-

giai cél (tudásportfólió kialakítása) és az operatív célok (belső tudásbázis létrehozása). 
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6. ábra Probst modellje, forrás: Bencsik, 2016.182.o. 

A belső kör folyamatban történik a tudás azonosítása, amikor a belső képességeket 

és a rendelkezésre álló tudásállományt tekintik át. A tudás megszerzése formális és infor-

mális csatornákon keresztül zajlik, jellemző, hogy a dolgozók inkább informális csator-

nákon keresztül kérdezgetik egymást. A tudásfejlesztéshez, a tudásteremtéshez a 

dolgozók generálják a szükséges ismereteket, ötletek, képességek, termékek, folyamatok 

formájában. Ezeknek az ötletelési, fejlesztési folyamatoknak a működése a legmeghatá-

rozóbb, hiszen ezek a versenyképességi tényezők. A tudás megosztása is hasonlóan fon-

tos mint a tudásteremtés. Ebben a szakaszban a tudás továbbítása és a tudás felszívása 

történik, utóbbi kritikus részfolyamata a TM ciklusnak. A tudás megőrzése/rögzítése a 

következő fázis, ahol a felhalmozott, elraktározott tudás évek múltán is elérhető, felhasz-

nálható. Szükséges az elraktározott tudást folyamatosan frissíteni. A tudás felhasználása 

a belső kör utolsó lépése, ahol a tudást produktívan és a vállalat eredményességének ja-

vítására használják. Külső kör második, egyben záró lépése – a tudás értékelése/mérése, 

amely nagyon fontos momentum, bár sokszor nem tulajdonítanak neki kellő jelentőséget. 

3.2.1.4. A tapasztalati közösségek 

A tudásmenedzsment működése szempontjából fontos, hogy a szervezeten belül 

létezzenek és működjenek tapasztalati közösségek (Community of Practice). A tapaszta-

lati közösségek hálózatként működnek, és olyan emberek csoportja alkotja, akiknek kö-

zös az érdeklődésük, hasonló problémák megoldásán dolgoznak, azonos szenvedélyük 
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van és a tudásukat az adott szakterületen folyamatos együttműködés segítségével fejlesz-

tik. Ezek a közösségek segítik az egyének tacit tudásának felszínre kerülését, megfogal-

mazását és átadását, illetve segítik a szervezet tudásszintjének homogenizálását is. 

(Noszkay és Vincze, 2013) A tapasztalati közösségek altípusai a tudásközösségek és a 

szakmai közösségek. A tudásközösségek lazábban szervezettek, előnyük, hogy képesek 

a külsõ tudásokat (pl. partneri) beépíteni és hasznosítani. A tudásközösségek és a szakmai 

közösségek célja is más, hiszen a tudásközösségeknek nincs egyértelmű célja, viszont 

fontos a tanulástámogatás és a tapasztalatok, best practice-k cseréje. Ezzel szemben a 

szakmai közösségek céljai egyértelműek, elsősorban értéket kell teremtsen a szervezet-

ben, segít megtartani a tehetséges embereket és gyakran kutatás-fejlesztési feladatot is 

végeznek. Másik jelentős különbség a gyakorlati közösség két típusa között, hogy a tu-

dásközösségek tagjainak felkészültsége nem homogén, nem csak "kvalifikáltak" embe-

rekből áll, míg a szakmai közösségekben szakmailag a legjobbak, illetve a kulcsemberek 

csoportosulnak. (Noszkay, 2013) Ezekben a csoportokban informális tanulás zajlik, 

vagyis a gyakorlati közösségek egy jól működő formája a munkához kapcsolódó infor-

mális tanulás keretezésének. 

3.3. A munkahelyi tanulás informális mintázatai a tudásmenedzsment 

aspektusában 

A tudásmenedzsment nem csak a vállalatok versenyképességének szempontjából 

fontos, hanem a humánerőforrás–menedzsment tanulás támogató tevékenysége szem-

pontjából is, másfelől a HR értéklánc működése a tudásmenedzsment működésének fel-

tétele is, ezért kölcsönösen hatnak egymásra. A továbbiakban bemutatom, hogy a 

tudásmenedzsment rendszerfolyamatában a tudás mely életciklusában, milyen formában 

jelenik meg a munkahelyi tanulás. 

A 7. ábra a tudásmenedzsment folyamatában a tudás életciklusát ábrázolja 

(Bognárné Lovász, 2011), ebből a tudásszerzés, a tudásfejlesztés és a tudásmegosztás fá-

zisban lehet a legnagyobb relevanciát felfedezni a munkahelyi tanulás megvalósulási for-

máival kapcsolatban. A tudásszerzés lehetséges módjait összegezte Davenport és Prusak 

(2001, 53–66. o.), illetve Bencsik. (2013, 64. o.) 



 74 

 

7. ábra Tudásfolyamatok, forrás: Bognárné Lovász, 2011 

Davenport és Prusak (2001) öt módját határozta meg a tudás létrehozásának, szer-

zésének: ez a felvásárlás és bérlés, az erőforrások célorientált felhasználása, a vegyítés, 

az adaptáció és a tudáshálózatok. A felvásárlás és bérlés esetében a személy vagy a szak-

mai csoport tudását veszik meg, amit a cég integrál a saját tudástőkéjéhez, ilyenkor a 

munkahelyi tanulás kollegiális beszélgetések, a betanulás-betanítás, a co-working és az 

ismeretátadás különböző formái által valósul meg. A bérlés esetében szakértői szolgálta-

tás igénybevételéről, ún. tanácsadásról lehet beszélni, amikor fizetnek a tanácsadónak, 

hogy tudását megossza. Az erőforrások célorientált felhasználása esetén a cégek külön-

böző egységeket alapítanak (például kutatás-fejlesztési csoportot), amelynek kutatási 

eredményei a szervezeten belül mindenki számára transzparensek, elsajátíthatók lesznek. 

A vegyítés alkalmazásának szerepe, hogy eltérő hátterű (tudás, tapasztalat) dolgozók mű-

ködjenek együtt egy feladat megoldásán, így szükségszerű lesz egymással megosztaniuk 

tudásukat. Az adaptáció a szervezetre vagy éppen a külső forrásból szerzett tudásra is 

vonatkozhat, hiszen a szervezetek folyamatosan alkalmazkodnak, adaptálódnak a válto-

zásokhoz, ehhez pedig szükséges a képesség a tanulásra és a nyitottság, hajlandóság a 

változásra. A tudáshálózatok az egyik alapkövét jelentik a tudásmenedzsmentnek, mert 

rajtuk keresztül zajlik a tudás áramlása a szervezeten belül. A munkavállalók új ismere-

teket szerezhetnek és megoszthatják tudásukat a hálózat tagjaként, azonban a jól működő 

tudáshálózat mögött egy jól megválasztott technológiának is állnia kell. (Stéber és Ke-

reszty, 2015b, 44.o.) 

Bencsik (2013) szerint a tudásszerzés megtörténhet új munkatárs felvételével, to-

vábbképzéssel, betanítással, mentoringgal, tanácsadó alkalmazásával, tudásvásárlással, 
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belső tréninggel, konferencia részvétellel, a tanulságok levonásával, vagy éppen interne-

tezéssel, munkahelyi értekezleten való részvétellel, vagy vállalati pletyka által. Ezek ma-

napság kiegészítendők a szakmai vagy gyakorlati közösségekben, illetve meetupokon 

való részvétellel. Az internetes tudásszerzés a munkahelyi tanulás vonatkozásában tovább 

bontható az online szakmai fórumok használatára és a web.2.0–es technológiára, azon 

belül a közösségi oldalak, a szakmai közösségi hálózatok (LinkedIn), a prezentáció– és 

videómegosztó oldalak, illetve a szakmai blogok használatára. (Stéber, 2015) 

A tudásfejlesztés fázisa sok hasonlóságot, így átfedést is mutat a tudásszerzés fázi-

sával. A tudásfejlesztés eszközeként (Bencsik, 2013, 65.o.) említhető az oktatás, az ötlet-

börzék különböző formái, a fejlesztési programok, a heti megbeszélések, a nyelvoktatás, 

a szakmai közösségek kialakítása, a vállalatok saját, belső képzéseinek kidolgozása, a 

konferencia részvétel, a tréning, vagy a kollégával történő páros munka, és a vállalati 

egyetem is. (Stéber, 2015) 

A harmadik fázis a tudásmenedzsmentben maga a tudásmegosztás, mely az egyik 

leglényegesebb folyamat, ez Sveiby (2001) szerint megvalósulhat az információ továbbí-

tása által vagy cselekmény, azaz hagyomány által. Az információ továbbítása az explicit 

tudás átadására alkalmas közvetítő csatorna használatával (szakirodalom, közösségi há-

lózatok), a hagyomány általi tudásátadás azonban a tapasztalatok továbbadására irányul 

és a rejtett (tacit) tudás átadását is lehetővé teszi. A tudásátadási módokat megkülönböz-

tetjük aszerint is, hogy informális vagy formális tudásátadási módszerek-e. (Davenport 

és Prusak, 2001; Sveiby, 2001) Az informális tudásátadási módszereket általában a struk-

turálatlanság jellemzi és jobbára a személyes tapasztalatok átadására irányulnak. A for-

mális tudásátadási módszerek alatt a számítógépes adatbankok, tudásbázisok használata 

értendő, melyek által a formalizált (explicit) tudás átadható. (Stéber és Kereszty, 2016) A 

szervezeten belüli tudásmegosztás megvalósulhat betanulás/betanítás, vagy mentorálás 

által, de éppen kötetlen beszélgetések keretében is. Nem csak a tudásmegosztás megva-

lósulási formái, hanem a hozzá alkalmazható eszközök palettája is széles, kezdve a do-

kumentációs rendszertől az e-learningen át a különböző tartalommegosztó portálokig. A 

tudás megosztható személyes interakciókon keresztül on the job, de különböző hálóza-

tokban és a szervezeten belül intraneten vagy a tudásmegosztó portálon is. (Davenport és 

Prusak, 2001, 84–86. o.; Bencsik, 2013, 65–66. o.) A tudásmegosztás eszköztárához so-

rolandók a (szakmai) közösségi oldalak, a szakmai (gyakorlati) közösségek, a szakmai 

fórumok, meetupok, illetve a szervezetek belső tudásmegosztó alkalmai is, mint az elő-

adások vagy a szemináriumok. (Stéber, 2015) 
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8. ábra A tudásszerzés és a munkahelyi tanulás megjelenési formái, forrás: Stéber és Kereszty, 2016, 

Stéber, 2015 alapján 

A 8. ábra szemlélteti a munkahelyi tanulás megjelenési formáit a tanulás és a tu-

dásszerzés módozatai szerint, Polányi (1966) tudás jéghegy elméletével kombinálva, 

amely rámutat, hogy a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment szakirodalmában meg-

jelenő különböző tanulási és tudásszerzési tevékenységek közül melyek irányulnak a tacit 

tudás megragadására és melyek az explicit tudásra. A szervezeteknél mindkét tudás jelen 

van, ezek kapcsolódnak egymásba, kölcsönösen és folyamatosan alakítják egymást. Ezt 

jeleníti meg Nonaka tudás spirál modellje. (Nonaka és Takeuchi, 1995) A tudás spirál 

folyamatában felfelé haladva a rejtett (tacit) tudás explicitté válik, a folyamat végén pedig 

beépül a szervezet szokásaiba, viselkedésmódjába és tudásába. (Kő, 2004, 18.o.) A tu-

dásmenedzsmentnek napjainkban is kihívást jelent, hogy minél több tacit tudást tegyen 

láthatóvá, átadhatóvá. (Bencsik, 2013; Noszkay, 2013, idézi: Stéber és Kereszty, 2016) 

Az ábrán a jéghegyen kívül eső területeken a tudásmenedzsment szakirodalmában 

azonosított tudásszerzési lehetőségek és azok eszközei láthatók. A jéghegyen belül azok 

a tudásszerzési lehetőségek szerepelnek, amelyek egyértelműen munkahelyi tanulásként 

is azonosítható folyamatok. A vertikális tengely a tudásmenedzsmentben alkalmazott 

szemlélet szerint elhatárolja a formális és az informális módját a tudásszerzésnek, to-

vábbá a vertikális felosztás jelöli a felnőttkori tanulás módjait is –az informális és a nem 

formális tanulást szükségszerűen együtt jeleníti meg.21 A legtöbb tudásmenedzsmentben 

                                                 

21 Az Európai Unió szakpolitikai kiadványai is együttkezeli az informális és a nem formális tanulást. 
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azonosított tudásszerzési tevékenység azonosítható a munkahelyi tanulás különböző for-

máival, amelyek közül a legtöbb informális tanulásként valósul meg, ahogyan azt 

Lohman (2005), Marsick és Watkins (2001) és Skule (2004) is állítja kutatásaik során. 

Ezek az informális tanulási tevékenységek általában a tacit tudás fejlesztését, vagy annak 

explicitté válását segítik. A fenti ábra összefoglalóan szemlélteti az informális tanulás és 

a tudásmenedzsmentben azonosított tudásszerzési és megosztási tevékenységek jelenlétét 

a munkahelyi tanulás kontextusában. (Stéber, 2015; Stéber és Kereszty, 2016) 

 

9. ábra Tudásszerzési és megosztási tevékenységek és informális tanulás a munkahelyen, saját szerk. 

A 9. ábra szemlélteti a munkahelyi tanulás megvalósulási formáit a tudásmenedzs-

ment folyamatának három fázisában (tudásszerzés, a tudásfejlesztés és a tudásmegosztás) 

a fejezetben már említett tudásmenedzsment elméleteket, kutatásokat alapul véve. A 

munkahelyi tanulás jellemző és gyakori formái napjainkban a mentoring, a coaching, a 

megbeszélés, a konferencia részvétel, az internetezés, a vállalati intranet használata, a 

páros munka, ezek mind informális tanulási tevékenységek is. Ezek kiegészülnek a ko-

rábbi kutatásaim (Stéber, 2015, Stéber, 2016c) során azonosított tanulási tevékenységek-

kel (10. ábra), amelyek többsége kollaboratív médiaeszközök igénybevételén alapul 

úgymint az (online) szakmai közösségekben való részvétel , az online szakmai fórumok, 

blogok, közösségi oldalak vagy a különböző prezentáció és videó, vagyis tartalommeg-

osztó oldalak használata és az online kurzusok, előadások hallgatása, melyek szintén in-

formális tanulási tevékenységek. (Stéber, 2016c) 
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10. ábra Informális tanulási tevékenységek a tudásmenedzsment folyamatában, saját szerk. 

3.3.1. Kollaboratív eszközök a munkahelyen megvalósuló informális tanulásban 

Az előző fejezetben ismertetettek jól tükrözik, hogy a felnőttek munkahelyi tanulá-

sának lehetőségei igen széleskörűvé váltak, és a lehetőségek tárházában egyre nagyobb 

helyet foglalnak el az online kollaboratív tanulási eszközök. Ez nem véletlen, hiszen a 

felnőttkori tanulás sajátosságainak napjainkban egyre inkább az online tanulási környe-

zetek jelentenek megoldást. Nem véletlen az sem, hogy egyre több kutató foglalkozik a 

konstruktivizmus, az információkommunikációs technológia és a tanulás hármasával, hi-

szen azt már a 90-es években is felismerték a konstruktivista szemléletű kutatásokban, 

hogy a számítógépes tanulási környezet nagy mértékben támogatja a konstruktivista el-

mélet megvalósulását a gyakorlatban. (Stéber, 2016a; Veres, 2009) 

A felnőttek számára az online tanulási környezetek nagyobb lehetőséget, hozzáfé-

rést jelentenek a tanuláshoz, mint a hagyományos oktatásban való részvétel, hiszen előb-

biben a távoktatás és a hálózati tanulás szinte összes előnye érvényesül, úgy mint a 

tananyagok és a tanulótársak osztálytermen kívüli elérése az internet segítségével. Így 

nem kell egy időben és egy helyen lenni, a tanulási tempó megválasztásában is nagyobb 

a tanuló szabadsága, ez a felnőttek esetében a különböző élethelyzetek miatt nagy jelen-

tőséggel bír, hiszen a tanulást könnyebben tudják összeegyeztetni elfoglaltságaikkal. 

A konstruktivizmus szemlélete alapjaiban kérdőjelezi meg a hagyományos tanár és 

előadás központú oktatást. Online környezetben a felnőttek szabadságot kapnak a tanu-

lásban, erőteljesen rá lesznek utalva az autonóm tanulási képességeikre. A felnőttek ta-

nulásában napjainkban egyre nagyobb mértékben jelenik meg a szabadidőhöz és a 

munkához kapcsolódóan is az internet alapú tanulás (nem csak az online kurzusok). A 
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világhálón elérhető információk szélesebb körű tanulási forrásként szolgálnak mint bár-

melyik könyvtár vagy egyetemi kurzus, az ilyen típusú tanulás általában informálisan 

valósul meg és feltételezi a megfelelő digitális– és médiaműveltséget a felnőtt részéről. 

A konstruktivizmuson már túlmutat a konnektivizmus, ez az elmélet a „tanulást 

olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális, hálózatba szervezett, elektronikus 

eszközökkel támogatott információcsere mind nagyobb szerepet kap. A tanulás mindin-

kább folyamatos, élethosszig tartó, más tevékenységekbe beágyazott, hálózatosodott te-

vékenységrendszerré válik.” (Bessenyei, 2007, 11. o,) 

A konnektivizmus Siemens (2005, 5–6. o.) által meghatározott alapelvei közül kü-

lönösen igaz a munkahelyi tanulásra is, hogy a tanulás specializált csomópontok vagy 

információforrások kapcsolódási folyamata, amely nem emberi berendezésekben is jelen 

lehet. A megismerés képessége a munkában is egyre fontosabb annál, mint az aktuális 

tudás. Az egyes munkaszituációkban maga a döntéshozatal is tanulási folyamat. A tanulás 

elősegítéséhez szükséges az egyén folyamatos kapcsolatépítése és azok fenntartása. A 

munkavállalók tanulási tevékenységének célja alapvetően a naprakész tudás szerzése. 

Tanuláselméleti megközelítésben a munkahelyi kollaboratív médiaeszközök hasz-

nálatával megvalósuló informális tanulás mögött részben konstruktivista, részben kon-

nektivista tanuláselméleti alapvetések állnak. 

3.3.1.1. Kollaboratív eszközök 

A munkavállalók munkahelyi tanulásában egyre több szektorban, de jellemzően az 

innovatívokban egyre jellemzőbb az online eszközök, vagyis a kollaboratív médiaeszkö-

zök használata, amelyek középpontjában a kommunikáció, az együttműködés, az inter-

aktivitás és a közös diskurzus áll.22 A kollaboratív médiaeszközök használatával 

értékteremtés történik, mert gyűjtik, megőrzik és terjesztik a rajtuk létrehozott tudást, al-

kalmazásukkal a munkahelyi tanulás pedig még hatékonyabbá válik. A munkához kap-

csolódó és a munkavégzésbe ágyazott informális tanulás sokszor a web 2.0-es eszközök 

használatával történik, ilyenkor a munkavállaló a kollaboratív médiát meghatározott célra 

használja, ebben az esetben a tanulás spontán és a tanuló által vezérelt. (Stéber és Ke-

reszty, 2015b, 45.o.) 

                                                 

22 Másnéven web 2.0 eszközök. A Web 2.0 olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek elsősorban 

a közösségre épülnek, a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják egymás információit. 

http://www.infonia.hu/ webketto_az_oktatasban.pdf (Utolsó letöltés: 2017.08.13.) 
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Conley és Zheng (2009) tanulmányában rámutatott arra, hogy a humánerőforrás–

menedzsment szakemberek ezeket az eszközöket miként tudják hasznosítani a képzési és 

fejlesztési tevékenységeik során. A kollaboratív médiaeszközök lehetőséget adnak arra, 

hogy az eszközön keresztül biztosítható legyen a képzés, azonban csak tanulási források-

ként is szolgálhatnak, emellett pedig a technológia lehetőségei szabta határok között 

szükség szerint hasznosíthatók a tanulástámogatásban. 

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a kollaboratív média használata a munkahelyi 

tanulásban nem jelent-e helyzeti előnyt a fiatalabb generációknak. Hazai kutatási ered-

mények alapján nem derül ki, de amerikai kutatásokból rendelkezésre áll néhány adat. 

Egy amerikai 2009-ben felvett kutatás szerint az amerikai tizenévesek (12–17 év) 93%-a 

internetezett, és ez az arány azóta valószínűleg csak emelkedett, de biztosan stabil maradt. 

A felnőtteknek 74%-a használta az internetet 2009-ban, ezen belül pedig a tinédzserek 

(12–17 éves) 73%-a és a felnőtteknek 47%-a használta a közösségi oldalakat. (Lenhart, 

Purcell, Smith és Zickuhr, 2010) 

A szervezeteknél a vezetők és a HR szakemberek részéről még tapasztalható ellen-

állás a kollaboratív médiaeszközök használatával szemben, pedig a munkavállalók sok 

esetben jártasabbak a használatukban mint azt feltételezik róluk. (Stéber és Kereszty, 

2015b) A kollaboratív média használatának megítélését valószínűleg nehezíti a munka és 

a magánélet határának összemosódása és bizonyos munkahelyeken a kötetlen munkaidő 

adta szabadság is. Thomas és Akdere (2014) szerint éppen ezért segíthetünk a munkálta-

tónak az értelmezésben, azzal ha különbséget teszünk például a közösségi oldalak mun-

kahelyi tanulási célból történő használatának megkülönböztetésével. Ha munkához 

kapcsolódó tanuláshoz produktív célokra veszi igénybe a munkavállaló, akkor kollabora-

tív médiaként és nem közösségi médiaként kell ezekre az eszközökre tekinteni, az elne-

vezés így a célhoz vezető eszközt jelöli. 

A szervezetek véleménye a kollaboratív médiaeszközök használatáról igen csak 

megosztó, pedig a web 2.0-ás eszközök által egyre gyakrabban zajlik munkához kapcso-

lódó tanulás, amely általában célszerű és hatékony is, hiszen ezek az eszközök a felhasz-

nálót vagyis a tanulót állítják a középpontba, továbbá bármikor és bárhol használhatók, 

gyorsan hozzáférhetők és felhasználó által létrehozott tartalom megosztható, eltárolható. 

A kollaboratív média emellett online módon biztosítja a társadalmi tőke fenntartását, tá-

mogatja a másokkal történő kapcsolattartást, ami egy szervezet számára például elenged-

hetetlen a szervezetfejlesztési intézkedések, vagy a sikeres tudásmegosztás 

végrehajtásához. (Stéber és Kereszty, 2015b) 
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Ravenscroft, Schmidt, Cook és Bradley (2012) azt vizsgálták, hogy a munkahelyen 

megvalósuló informális tanulás hogyan támogatható a közösségi média által. A digitális 

munkahelyen felmerülő közösségi tanulási gyakorlatokhoz kapcsolódó informális tanulás 

egyik típusa, amely jól definiált, ez a tudás éretté válása. (Maier és Schmidt, 2007) Ebben 

a szemléletben az informális tanulás nemcsak egyéni, hanem kollektív. A tudás (és a ta-

nulás) kollektív szintre emelésével az kevésbé lesz kontextusfüggő, explicit módon kap-

csolódhat és könnyebben kommunikálható. (Kunzmann és Schmidt, 2009, Schmidt., 

2009) A módszer lényege, hogy a közösségi médiára alapozva támogatható az informális 

tanulás a szervezetben, hiszen a közösségi média katalizáló, erősítő erővel bír az infor-

mális tanulásban. A létrehozott modell alapgondolata, hogy az egyéni (informális) tanu-

lási folyamatok és a kooperatív (szervezeti) tanulás, illetve a tudásmenedzsment 

folyamatok egymás közötti összefüggéseit feltárja és elősegítse a tagozódásukat. Az 

egyéni és a szervezeti folyamatok, gyakorlatok összehangolásának szempontjából meg-

határozó, hogy a változó természetű tudás az „érettség” milyen fázisában áll. (Kaschig és 

munkatársai, 2010) A tudás érettségi folyamatának öt fő fázisát azonosította Maier és 

Schmidt (2007): 

(1) olyan gondolatok kifejeződése, amelyekben az új ötleteket az egyének szemé-

lyes tapasztalatából vagy rendkívüli informális beszélgetéseiből fejlődnek; 

(2) a tudás megosztása a közösségekben, ahol a közösség tagjai alakítják ki a közös 

terminológiát; 

(3) a tudás formalizálódása, az „alkotás” létrehozása, vagyis a strukturálatlanból 

fokozatosan kialakul a strukturáltság 

(4) ad-hoc tanulás, melyben a tudásanyag pedagógiai szempontból megfelelő, tehát 

alkalmas a szélesebb körű terjesztésre; 

(5) egységesítés, amely az egyéni tanulási komponensek alapján áll össze és szé-

leskörben lefed egy témát, így az a kezdők számára is tanulható legyen. 

Az első három szakasz különösen fontos a tudás érlelési folyamatának szempontjá-

ból, mert az egyéni gondolatok kifejeződése egy közösség működésében különösen fon-

tosak, másfelől az egyéni tudás strukturálása és újrafelhasználhatóvá tétele a szervezet 

számára kulcsfontosságú. Mivel ezeket a fázisokat nem támogatják a jelenlegi tudásme-

nedzsment és a technológiailag támogatott tanulási eszközök (TEL), ezért jó megoldás-

nak tűnik a közösségi média használatának beépítése a munkahelyi tanulás támogatásába. 

(Ravenscroft, Schmidt, Cook és Bradley, 2012) 



 82 

Dabbagh és Kitsantas (2011) szerint a közösségi média rendelkezik azzal a funkci-

óval, hogy a felhasználókat aktivizálja. A személyes tanulási környezet nem csak az ön-

szabályozó és informális tanulást támogatja, hanem hatékony pedagógiai eszköz is. 

3.3.1.2. A munkahelyi online személyes tanulási környezet (MOST) modellje 

Kitsantas és Dabbagh (2010) megalkották a közösségi médiahasználat háromszintű 

pedagógiai keretét, amely Zimmerman (2000) három fázisú önszabályozó és önreflektáló 

modelljével van összekapcsolva. A közösségi média használat pedagógiai kerete támo-

gatja és előmozdítja az önszabályozó tanulást a közösségi médiahasználat által támogatott 

személyes tanulási környezetekben. Kitsantas és Dabbagh (2010) pedagógiai keretrend-

szere alapján úgy vélem, hogy figyelembe véve a munkahelyi tanulás sajátosságait az 

alábbiak szerint a munkahelyi tanulásban is kialakítható az online személyes tanulási kör-

nyezet modellje, amely a kollaboratív médiaeszközük használatára fókuszál. 

(1) A környezet első szintjén a munkavállalókat arra kell ösztönözni, hogy a min-

dennapok során használják a közösségi/kollaboratív médiát a személyes produktivitásuk, 

a hatékonyabb munkavégzésük és a szervezeti tudásmegosztás érdekében. A cél az, hogy 

a különböző blogokkal, wikikkel és tartalommegosztó oldalakkal (videó, prezentáció, do-

kumentum, stb.), közösségi könyvjelzőkkel, online naptárakkal létrehozzanak maguknak 

egy személyes tanulási környezetet öngeneráló tartalmakkal. 

(2) A második szinten a munkavállalók már a közösségi interakciókra és az együtt-

működésre használják a közösségi médiát. Tartalmakat osztanak meg egymással és kom-

munikációs felületeket nyitnak például a közösségi csoportokban egy-egy 

bejegyzésükkel, vagy hozzászólási lehetőséget adnak a kollégáknak blog vagy wiki be-

jegyzéseik alatt, ezáltal teret engedve a szakmai beszélgetéseknek, visszajelzéseknek. A 

felmerülő szakmai kérdéseik megválaszolására az online informális tanulási közösséget 

is kihasználják a közösségi oldalakon. 

(3) A modell harmadik, legfelső szintjén az információk összegzése és kezelése 

történik. A munkavállalók a modell első és második szintjéről származó információkat, 

tanulási tapasztalataikat összegezik, szintetizálják egy-egy nagyobb téma kapcsán, és ez 

lehetőséget teremt az önirányító tanulási folyamatban az önreflexióra, önértékelésre, 

amelyben a kollégák visszajelzései is segítenek. A tanulási tapasztalatok alapján a mun-

kavállaló folyamatosan tudja igazítani, testreszabni a személyes online tanulási környe-

zetét, hogy még hatékonyabbá váljon az önirányító tanulási folyamata. 
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A növekedésre koncentráló tanulás-orientált szervezetek különböző kezdeménye-

zésekkel és eljárásokkal próbálják elősegíteni és ösztönözni a folyamatos tanulást és ezen 

belül próbálják az informális tanulás szerepét is erősíteni a munkahelyen. (Ellinger, 2005) 

Kitsantas és Dabbagh (2010) pedagógiai keretrendszere alapján az általam fentebb meg-

fogalmazott munkahelyi online személyes tanulási környezet (MOST) modellje is egy 

alkalmazható példa az informális tanulási folyamat egyéni és szervezeti szintű (közös-

ségi) támogatására. 

3.3.2. A tudásgazdaság és az innováció hatása a munkahelyi tanulásra 

A tudásalapú gazdaság (Lengyel 2003; Papanek 2006) vagy más néven a tanuló 

gazdaság megnevezés a tudástól, információtól, és a magas fokú szakképzettségtől való, 

növekvő függőséget jelöli. (OECD 2005, 28.o.) A tanulásalapú gazdaságban, amely leg-

inkább a gyorsuló változásokkal jellemezhető, alapvető fontosságúvá vált a tanulási ké-

pesség (Nielsen és Lundvall, 2003) az egyén és a szervezetek számára is. (Bajmóczy, 

2010) A végbemenő technológiai változásokat társadalmi és gazdasági tényezők soka-

sága befolyásolja. viszont a technológiai változás is visszahat és változásokat generál a 

társadalmak és a gazdaság működésében. (Málovics és Bajmócy 2009) A szervezeti in-

novációk kulcsszerepet játszanak a vállalaton belüli egyéni és kollektív tanulási folyama-

tok, illetve a gazdálkodó szervezetek hosszú távú alkalmazkodó képességének 

megteremtésében. (Makó, Illéssy és Csizmadia, 2008, 1088.o.) 

A tudástársadalom meghatározó szereplői a tudásintenzív vállalatok, szervezetek. 

A tudásintenzív vállalatok általában intenzív innovációra épülő stratégia szerint működ-

nek. A tudásintenzív cégek meghatározására nincs egységes definíció, ahogyan elneve-

zésük is változatos a szakirodalomban, használatos a „high tech cégek”, „technológia 

alapú induló vállalatok” (new technology based firms), „innovatív KKV–k” (innovative 

SMEs), „intenzív K+F-et folytató vállalatok” (R&D intensive firms) és a „tudásalapú cé-

gek” (knowledge-based firms) megnevezés is. (Makra, 2009) 

A tudásintenzív vállalatok jellemzői Makra (2009, 179.o.) szerint, hogy „magasan 

képzett az alapító, tulajdonos, akinél gyakran nem elégségesek az üzleti, vállalatvezetési 

ismeretek, készségek, motivációk; a vállalkozás a fejlett vagy egyenesen a csúcstechno-

lógiára fókuszál; gyakran egyetlen termékre koncentrálódik az üzleti elképzelés; a piaci 

fülkékben vagy új piacokon való működés; korlátozott mint a belső, mind a külső erőfor-

rásokkal való ellátottság vagy hozzáférés; az „újdonság terhe”, ami sokszor a legitimitás 
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hiányát és a hiteltelenséget okozza, valamint az üzleti koncepció alapjául szolgáló lehe-

tőség kiaknázhatóságának rövid határideje.” Az OECD (2005) meghatározása szerint egy 

vállalat akkor innovatív, ha egy adott (jellemzően három évet felölelő) időszakban vala-

milyen innovációt vezetett be. Innovációnak számít „egy új, vagy jelentősen módosított 

termék, szolgáltatás piaci bevezetése, új folyamat, marketing eljárás, szervezeti megol-

dás, vagy külső kapcsolat üzleti gyakorlatban történő alkalmazása". (OECD, 2005, 46.o.) 

Az innovatív vállalatokra általában jellemző a kutatás-fejlesztési tevékenység is, amely 

alatt módszeresen folytatott alkotómunkát értünk, amelynek célja a meglévő ismeret-

anyag bővítése (beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról szerzett ismereteket 

is) és az ismeretanyag új alkalmazások kidolgozására történő felhasználása. (OECD 

2002, 25.o.) 

Az Egyesült Államok termelékenységnövekedési előnye Európával szemben nem 

csak a magasabb szintű technológiai innovációk eredménye, hanem annak is, hogy a ten-

gerentúli vállalatok élenjárnak a szervezeti és vezetési, valamint marketingmódszereik 

megújításában. A technológiai és a szervezeti változások kölcsönösen feltételezik egy-

mást, és a kiemelkedő gazdasági teljesítmények forrása a két rendszer együttes optimali-

zálása. (Makó, Illésssy és Csizmadia, 2008, 1077.o.) 

Az iparágak között különbséget teszünk tudás és/vagy technológia-intenzívebbsé-

gük alapján, az OECD (2001) osztályozása szerint „high-tech”, „medium high-tech”, 

„medium low-tech” és „low-tech”iparágakról beszélhetünk, a besorolás alapja az, hogy a 

termékek előállításához mennyire szükségesek új tudományos ismeretek.(Eurostat 2009) 

Az OECD szerint a High-tech feldolgozó iparba a gyógyszergyártás mellett a számítógép 

és elektronikai termékek gyártása tartozik, míg a tudásintenzív szolgáltatások közé soro-

landó az Információ-technológiai szolgáltatás, és az Információs szolgáltatás. 

A tudásintenzív üzleti szolgáltatókat olyan vállalatok, amelyek más cégek számára 

nyújtanak magas szellemi hozzáadott értékkel bíró szolgáltatásokat (Muller és Zenker 

2001, 1502. o.). A KIBS jellemzői Bajmóczy (2010, 89. o.) szerint: 

• „Olyan közbenső termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek magas tudás-

szintet követelnek. 

• A szolgáltatásnyújtás során nagymértékben támaszkodnak speciális technológiai- 

vagy tudományterületekhez kötődő szaktudásra, ennek megfelelően az alkalmazot-

tak többsége magasan kvalifikált. 
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• Olyan tevékenységet folytatnak, amelynek célja a tudás létrehozása, felhalmozása 

és terjesztése. 

• Képesek külső tudásforrások folyamatos beintegrálására az innovációs folyamatba, 

továbbá a vevők is aktív részesei a szolgáltató innovációinak. 

• A nyújtott szolgáltatások nehezen standardizálhatók.” 

A gyakorlatban igen eltérő, hogy mely iparágak tekinthetők KIBS-nek, de közös 

kategorizálási szempont a NACE (Magyarországon TEÁOR) rendszer szerinti besorolás-

ban a 72–74 ágazatok. A KIBS szektor ez alapján a számítástechnikai tevékenységeket 

(NACE 72), a kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat (NACE73) és az egyéb gazdasági szol-

gáltatásokat (NACE 74) jelenti. (Bajmóczy, 2010, 90. o.) 

A magyarországi vállalkozások innovációs teljesítménye nemzetközi összehason-

lításban is alacsony, a magyar tulajdonú vállalkozások innovációs tevékenysége – a fo-

lyamat- és termékinnováció tekintetében egyaránt – elmarad a külföldi és a vegyes 

tulajdonú cégekkel összehasonlítva. (Makó, Illéssy és Csizmadia, 2008, 1076.o.) A mun-

kahelyi innovációk előfordulása szoros kapcsolatot jelez a vállalati gyakorlatra (munka-

folyamatra) jellemző munkaszervezeti formákkal. A több mint huszonkilencezer 

munkavállaló válaszait tartalmazó adatbázis23 elemzése során négy munkaszervezet–tí-

pust különböztettek meg: tanuló–, karcsúsított vagy lapos, taylori és hagyományos vagy 

egyszerű szervezeti struktúrát24. A négy kategóriából a tanulószervezetek és a karcsúsított 

szervezetek a legtudásintenzívebbek, így a tanulási lehetőségekből is ezek nyújtanak a 

legtöbbet. A tanuló szervezetek a munkavállalók 38%-át foglalkoztatják, ezekben a szer-

vezetekben jellemző a dolgozók nagyfokú autonómiája, a tanulási és problémamegoldási 

képesség kiemelkedő szerepe és a munkafeladatok komplexitása is. A minőségellenőrzést 

a dolgozók végzik. Bár autonóm munkacsoportok csak kisebb mértékben fordulnak elő, 

de a munkafeladatok monotóniája, ismétlődése és a munka ütemét befolyásoló külső té-

nyezők szerepe átlag alatti. A karcsúsított szervezetek a dolgozók 26%-át foglalkoztatják 

és jelentős tanulási lehetőségeket rejtenek. A munkavégzésre jellemző a csoportmunka 

mindkét formája (autonóm és nem autonóm csoportmunka), a munkaköri csere, a minő-

ség megkülönböztetett fontossága, valamint a munkavállalók tanulási és problémameg-

oldó képessége. A karcsúsított szervezeteket kimagasló teljesítményt nyújtó 

                                                 

23 A vizsgálat alapja az európai munkafeltétel-felmérés (European Working Conditions Survey, EWCS). 

2005. 
24 A mintát a 10 fõt vagy annál többet foglalkoztató nem a mezőgazdaságban mûködõ cégekben dolgozó 

munkavállalók alkották (összesen 9240 fõ). 
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munkavégzési rendszereknek (high performance working system – HPWS) is nevezik. A 

dolgozók autonómiája meghaladja az átlagot, de ennek mértékét nagyban korlátozzák a 

munka ütemét befolyásoló külső előírások (pl. termelési normák), így ezekre a szerveze-

tekre az ellenőrzött autonómia jellemző. (Makó, Illéssy és Csizmadia, 2008) 

A 2005. évi európai munkafeltétel-felmérés (EWCS–2005) alapján megalkották az 

innovatív munkaszervezetek összetett indexét (Innovative Work Organisation Index). Az 

index összetevői az új dolgok tanulásának lehetősége a munkavégzés során, a probléma-

megoldó képesség fontossága, a munkavégzésben élvezett autonómia mértéke (amely 

magában foglalja a munkavégzés módszerének, ütemének és a munkafeladatok sorrend-

jének megválasztásában megnyilvánuló autonómiát), illetve az autonóm munkacsoportok 

jelenléte (ahol a csoporttagok maguk döntenek a feladatok csoporton belüli megosztásá-

ról). Az innovatív munkaszervezetek összetett indexe alapján az EU 27 tagállama közül 

a skandináv országok teljesítenek a legjobban, Magyarország pedig az európai átlag alatt 

teljesít Szlovénia, Lengyelország és Csehország után. (Makó, Illéssy és Csizmadia, 2008) 

Bizonyított, hogy a szervezeti környezet segíti vagy gátolja, vagyis befolyásolja a 

munkahelyi tanulást. (Skule 2004, Polyák, 2011) Az informális tanulást ösztönző ténye-

zők a tudásintenzív/tanulásintenzív munkavégzésben a következők: 

• A magasfokú kitettség a változásoknak egyértelmű ösztönző erővel bír, mint pél-

dául a munkamódszereknek és az alkalmazott technológiának a gyakori változása, 

ami a technológiai és társadalmi változások velejárója is. 

• A munkát érintő igények gyakori, jelentős változása, éppen ezért a tanulásintenzív 

foglalkozás jellemzője a nagyobb mértékű kitettség az ügyfelek, vezetők és a kol-

légák változó igényeinek. 

• A tudásintenzív foglalkozásokat jellemzően nagyobb vezetői felelősség kíséri, 

amely általában döntéshozatalai feladatokban nyilvánul meg. 

• A tudás központi szerepe miatt kiemelten fontosak a kiterjedt szakmai kapcsolatok, 

amelyek lehetővé teszik a szervezeten kívüli tanulást, tudásszerzést. 

• A tudás– és a tanulásintenzív munkák esetében a felettes visszajelzése is számotte-

vőbb. 

• Az informális tanulás támogatásában, csakúgy mint a tanulás többi formájánál meg-

határozó szerepet játszik a vezetői támogatás. (Skule, 2004, idézi: Stéber és 

Kereszty, 2015a) 
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A munkahelyi tanulás szerepe a tudásintenzív iparágakban és a tudásintenzív szer-

vezeteknél kiemelten fontos, hiszen a mindennapi működés alapköve. Feltételezhető, 

hogy ezek a szervezetek a versenyképességük és az innovatívitásuk megőrzése céljából a 

kevésbé tudásintenzív iparágakhoz és szervezetekhez képest különösen támogató szem-

lélettel viszonyulnak a munkavállalók fejlesztéséhez, tanulásuk támogatásához. A tudás-

intenzív szervezeteknél dolgozó munkavállalók munkahelyi tanulásának megvalósulási 

formái, mintázatai kiváltképpen érdekesek lehetnek abból a szempontból, hogy miként 

tanulnak és szereznek tudást azok a munkavállalók, akik önmaguk is nap mint nap nem 

csak résztvevői, hanem alakítói is a technológiai és a nem technológiai (szervezeti és 

marketing) innovációnak, emellett kedvező vagy innovatív feltételeket között végzik 

munkájukat. 
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4. Módszertan 

A kutatás témája, a munkahelyi tanulás  – különösen az informális módon megva-

lósuló –  nehezen mérhető. Az informális tanulás mérési nehézségei a mérési mutatók 

hiányából fakadnak, ez általánosságban is problémát jelent a terület empirikus kutatásá-

ban, mely részben összefügg a munkahelyi tanulás elméleteinek hiányosságaival is 

(Skule, 2004), ezért a módszertani elemek alkalmazásának sokféleségére törekedtem a 

kutatás során. 

4.1. Kutatási kérdések és hipotézisek 

K1. Milyen tanulástámogatási formák, tevékenységek azonosíthatók a tudásinten-

zív iparág munkahelyein, amelyekkel a munkavállalók tanulását segítik azok esetében, 

akik tudásintenzívnek tartják munkakörüket? Milyen összefüggést mutatnak a munkavál-

lalók tanulási szokásai a munkahelyi tanulás támogatásának eszközeivel? 

K1.1. A munkahelyi tanulás támogatása hat-e és hogyan a szabadidőben (mint te-

vékenységszférában) megvalósuló tanulásra? Kimutatható-e összefüggés az egyén mun-

kahelyi tanulásának támogatottsága és az egyén szabadidőben megvalósuló tanulása 

között? 

K2. A tudásintenzív iparág munkavállalóit milyen informális és nem formális ta-

nulási szokások jellemzik a munka világában? Milyen tudásmegosztó, tanulástámogató 

módszereket alkalmaznak a munkahelyeken? 

K2.1. A tudásintenzív iparágban támogatják-e a munkavállalók munkához kapcso-

lódó informális tanulását? 

K3. Hatékonyabbnak tartják-e az informális tanulást azok a munkavállalók, akik 

tudásintenzív munkakörben dolgoznak? Van-e összefüggés az informális tanulás haté-

konyságáról való vélekedés és a betöltött munkakör tudásintenzitása között? 

K3.1. Van-e különbség az információs társadalom generációi között az informális 

tanulás hatékonyságáról való vélekedésében a munka világában és a szabadidőben tör-

ténő tanulást illetően? 
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K3.2. Milyen a munkahelyi tanulásról és a tanulástámogatás eszközeinek haté-

konyságáról alkotott képe azon fiatal (Y és Z generációs) munkavállalóknak, akiknek 

munkahelyi tanulása széleskörűen támogatott? 

K4. Hogyan vélekednek a saját tapasztalatot feldolgozó és megosztó tanulási tevé-

kenységekről a munkavállalók, és milyen szerepet tulajdonítanak ennek a munkahelyi 

tanulásban? 

K4.1. Szívesebben és aktívabban vesznek-e részt a tudásmegosztásban azok a mun-

kavállalók, akik hatékonynak tartják a személyes tapasztalatok megosztásán és feldolgo-

zásán alapuló tanulási lehetőségeket? 

K5. Az egyes személyiségfaktorok milyen összefüggést mutatnak a munkavállalók 

vélekedésével a munkakörük tudásintenzitásáról, a napi tanulási tevékenységeikről, az 

informális tanulás hatékonyságáról és az önképzés szükségességéről? 

K5.1. Az egyes személyiségfaktorok milyen összefüggést mutatnak a munkaválla-

lók motivációjával a képzési, tanulási lehetőségek igénybevételét és az általuk szerzett 

tudás megosztását illetően? 

A kutatási kérdésekhez tartozóan az alábbi hipotéziseket állítottam fel: 

H1. Minél több tanulási lehetőség áll rendelkezésre, annál inkább úgy gondolják a 

munkavállalók, hogy minden nap tanulnak munkájuk során. 

H1.1. Minél több tanulási eszköz és forrás hozzáférhető a munkavállaló számára a 

munkahelyen, annál nagyobb valószínűséggel képezi magát a szabadidejében (munkához 

kapcsolódóan is). 

H2. A munkavállalók tanulási tevékenységeiben és a munkahely tudásmenedzs-

ment folyamataiban is azonosítható az informális tanulás. 

H2.1. A munkáltatói gyakorlatban kisebb szerepet kap az informális tanulás a mun-

kahelyi tanulás támogatásában mint a formális. 

H3. Minél tudásintenzívebbnek tartja valaki a munkakörét, annál hatékonyabbnak 

tartja az informális tanulást a munkában és a szabadidőben is. 



 90 

H3.1. A fiatalabb generációk (az Y és a Z) hatékonyabbnak tartják az informális 

tanulást a munkában és a szabadidőben is, mint az idősebb generáció (X, Baby-boomer). 

H3.2. Minél hatékonyabbnak tartja a munkavállaló az informális tanulást a munká-

ban és a szabadidőben, annál hatékonyabbnak tartja a munkáltató által az önirányító, au-

tonóm, informális tanuláshoz lehetőséget biztosító eszközökből álló tanulási 

eszközkészletet, környezetet. 

H4. Azok a munkavállalók, akik hatékonynak tartják azokat a tanulási lehetősége-

ket, melyek személyes tapasztalatok megosztásán és feldolgozásán alapulnak, a tudásukat 

is szívesebben osztják meg kollégáikkal. 

H5. A Big 5 kérdőíven az Extraverzió, a Lelkiismeretesség és a Tapasztalatokra 

való nyitottság faktorokon magasabb pontszámot elérő emberek tudásintenzívebbnek 

tartják a munkakörüket és hatékonyabbnak tartják az informális tanulást, szükségesebb-

nek az önképzést, és nagyobb mértékben érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munká-

juk során. 

H5.1. Az Extraverzió, a Barátságosság és az Érzelmi stabilitás faktoron magasabb 

pontszámot elérőket nagyobb mértékben motiválná, ha azzal a feltétellel vehetnének részt 

konferenciákon, szakmai tréningeken, hogy az újonnan szerzett tudásukat megosszák a 

kollégáikkal. 

4.2. Az informális tanulás vizsgálatának módszertani kérdései a ko-

rábbi kutatások tükrében 

Az OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) vagyis 

a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet is aktívan foglalkozik az informális 

tanulással. Mivel az OECD főleg gazdasági fejlesztéssel foglalkozó szervezet, ezért a fel-

nőttképzéssel kapcsolatban túlnyomórészt annak gazdasági megközelítésével foglalko-

zik, elsősorban a munkaerő-piaci képzésekkel, továbbképzésekkel. A CEDEFOP, vagyis 

az Európai Szakképzés- Fejlesztési Központ az Európai Unió Bizottságának háttérintéz-

ménye, melynek feladata, hogy tudományos és technikai tevékenysége révén támogassa 

a Bizottságot a szakképzés és szakoktatás előmozdításában és a közös politika kialakítá-

sában. Az említett két intézménytől az informális tanulásra vonatkozóan két felmérésből 
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nyerhetők adatok, az egyik az Adult Education Survey (AES), amely elsősorban a fel-

nőttkori tanulásra koncentrál és az Európai Unió, illetve az EFTA tagországokban méri a 

felnőttek tanulási aktivitását (formális, nem formális és informális tanulásra egyaránt), 

beleértve a munkához kapcsolódó tanulási tevékenységeket is. 

A Labour Force Survey (LFS) a munkaerő-piaci helyzet szempontjából vizsgálja a 

lifelong learning témakörét, elsősorban a munkaerőpiacra koncentrálva és a foglalkozta-

tás, illetve a munkanélküliség adataira, de az adatok között találhatók az élethosszig tartó 

tanulás szempontjából is fontos információk. 

A Felnőttképzési adatfelvétel (Adult Education Survey, AES) 2000-ben kezdődött 

az unióban, de csak 2010-ben született róla jogszabály. Ezt megelőzően az Eurostattal 

történt megállapodás alapján 2005 és 2007 között próbafelvételt végeztek. A 25–64 éves 

népesség oktatásban, képzésben való részvételének vizsgálatához közvetlenül a lakosság-

tól gyűjtöttek információkat a formális, a nem formális és az informális tanulási tevé-

kenységeikről. Az első – jogszabály által meghatározott – adatfelvétel 2011–2012-ben 

volt és a felvett adatok a megelőző egy éves időszakra vonatkoztak. A kutatás informáci-

ókat gyűjt a részvétel okairól és céljairól, egyéb körülményeiről, akadályairól is. 2011-

ben a felnőttek 27,2%-a vett részt szervezett oktatásban, képzésben. Az informális tanulás 

legalább egyik formájában a felnőtt népesség közel 30%-a vett részt, a legtöbben számí-

tógép segítségével tanultak, de jellemző volt a nyomtatott anyagok felhasználása is. A 

felnőttek tanulásának legnépszerűbb területei a humán tudományok, a művészetek, a 

szolgáltatások és a társadalomtudományok voltak. A felmérésben módszertanilag a tanu-

lás három módozatát vizsgálják és négy fő kategóriát különböztetnek meg, ezek a formá-

lis oktatás, nem formális oktatás, informális tanulás és a véletlen járulékos tanulás. Az 

informális tanulás meghatározása értelmezésükben: „...a szándékos, de kevésbé szerve-

zett és kevésbé strukturált és ilyen lehet például a tanulási események (tevékenységek) a 

családban, a munkahelyen és a mindennapi élet során egy önirányított, család által irá-

nyított, illetve a társadalmi (közösségi) irányítás alapján.” A kérdőív vizsgálja, hogy: 

• A felnőttek mennyi időt fektetnek a formális és nem formális oktatásba? 

• Mi jellemzi az oktatási és tanulási tevékenységeiket? 

• Milyen hatással van a munkaerő-piaci helyzet, állapot, karrier és állampolgárság az 

oktatásban való részvételre? 

• Mi az oka annak, hogy nem vesznek részt az oktatásban, tanulásban? 

• Milyen tájékoztatást kapnak a felnőttek a tanulási lehetőségekről, tanfolyamokról? 
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• Milyen támogatásokat vesznek igénybe a tanuláshoz? Milyen arányban vállalja ezt 

a munkáltató? 

A fentiek mellett a kérdőív három területet vizsgál, amelyek kulcsfontosságú ténye-

zők a tanulásban való részvételben, ezek a nyelvismeret, az IKT használat, illetve a tár-

sadalmi és kulturális tevékenységek (könyv, újság; kulturálódási tevékenység). Az AES 

felmérés célja szerint elvileg ki kellene terjednie a felnőttek összes szándékos tanulási 

tevékenységére, így érintőlegesen a munkahelyi tanulás kérdésköre is érintett. A felmérés 

vizsgálja azt is, hogy hány ember vesz részt képzésben és abból mennyi munkával kap-

csolatos okból, valamint hogy hány alkalmazottat támogat a képzésben való részvételben 

a munkáltatója. 

Az informális tanulást vizsgáló hazai tudományos kutatások közül Tót (2006) ne-

véhez kötődik az első jelentősebb kutatás: A munkavégzéshez kapcsolódó informális ta-

nulás című kutatás. A kutatás fő célkitűzése az volt, hogy az empirikus adatgyűjtés 

eszközeivel, hazai kontextusban értelmezze az informális tanulás fogalmát, tág értelem-

ben nem csak a munkahelyhez vagy adott foglalkozásokhoz köthető munkavégzéshez 

kapcsolódó tevékenységek és tudások elemzésével. A kutatásban hatvan életút-interjú ál-

tal tárták fel az informális tanulás munkaerő-piaci szempontból releváns hazai sajátossá-

gait, és a tanulás kulcsmozzanatait igyekeztek azonosítani, például azt, hogy ki, kitől, 

milyen módon, milyen tudást, tudáselemeket vesz át, illetve kinek, hogyan adja tovább 

és mi ezeknek a mozzanatoknak a funkciója az egyéni életpálya egészének alakulásában. 

Továbbá azokra a kérdésekre is választ kerestek, hogy hogyan tudja az egyén mozgósí-

tani, illetve hasznosítani meglévő ismereteit, és hogyan jelennek meg az így megszerzett 

tudásai a munkanélküliséghez kapcsolódó álláskeresésben, a munkanélküliség mint élet-

helyzet megoldásában, illetve egy új foglalkozás vagy munkahely megtalálásában. Az 

interjúalanyok kiválasztásához két viszonylag jól elhatárolható csoportot választottak: az 

alacsony iskolázottságú, illetve a legalább középszintű végzettségű álláskeresők, akik a 

munkaügyi ellátórendszer által kínált valamilyen képzési programban korábban vagy a 

kutatás időpontjában részt vettek. A kutatásban nem mérték a vizsgált tevékenységek jel-

lemző módjait, hanem csak arra koncentráltak, hogy feltárják az informális tanulás for-

máit, működő csatornáit, és azt, hogy azok milyen tudások megszerzésére alkalmasak. 

Az életutat alapvetően mint tanulási utat értelmezték, ezért az interjúk olyan kérdésekre 

fókuszáltak, hogy hogyan került az illető az adott közegbe (munkanélküli ellátó intéz-
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mény, képzőintézmény programja), a családra mint az egyéni életpálya indulását megha-

tározó társadalmi háttérre, a gyerekkor felidézésére- a tanuláshoz és iskolázáshoz való 

viszony alakulása kapcsán, a családból hozott, explicit módon megfogalmazott értékekre 

(például munkamorál, életszabályok), a közös, illetve áthagyományozott tapasztalati tu-

dásra, a család társadalmi státuszára és kapcsolatrendszerére, az iskolázás folyamatának 

felidézésére, a szervezett oktatás sikerességére és arra, hogy mennyire határozta meg a 

megszerzett képesítés a további életpályát. Továbbá az életút-interjúk kitértek a munka 

világában szerzett tapasztalatok szerzésére irányuló mozzanatokra, a munkahely révén 

bővülő személyes kapcsolatokra, amelyek fontos ismeretforrásoknak minősülnek (ilye-

nek a munkatársak, munkaadók, ügyfelek). A vizsgálat eredménye szerint a munkanélküli 

álláskeresők célcsoportjának élethelyzetéből adódóan nem feltétlenül a munkahelyi tanu-

lás állt a vizsgált életutak középpontjában, de a tanulás általi újrakezdés is hangsúlyos 

volt, illetve az interjúalanyok az egyéb közösségi kapcsolatokat, az ismeretszerzésben 

valamilyen módon kitüntetett szerepet játszó személyeket és a valláshoz vagy valamilyen 

időtöltéshez kapcsolódó csoportok szerepét emelték még ki.  

Tót mellett Juhász és Forray R. (2009) is vizsgálta az informális tanulás témakörét, 

utóbbiak nevéhez kötődik a Nonformális-informális-autonóm tanulás OTKA projektje. A 

felnőttkori autonóm tanulás és tudáskorrekciós elköteleződés című kutatás célja az volt, 

hogy történeti tanulmányok által megvizsgálják az informális és az autonóm tanulás tör-

ténetét, eszközeit, módszereit és a kiemelkedő szakemberek munkásságát feltárják, emel-

lett törekedtek az elméleti tanulmányokban tisztázni a fogalmi alapokat is, elhelyezni a 

témakört a tágabb oktatási környezetben, és megvizsgálni annak jogi vonatkozásait, il-

letve a nonformális és az informális tanulás beszámíthatóságának lehetőségét. Továbbá 

nemzetközi és hazai kutatási elemzések ismertetése is szerepelt a kutatásban. A kutatás 

zömében elméleti és történeti kutatásokat tartalmazott, de volt néhány empirikus is, pél-

dául Az informális tanulás a felsőoktatásban, melynek szerzője Fényes Hajnalka és Kiss 

Gabriella (2009). A kutatás nem primér kutatás volt, hanem a Regionális Egyetem Kuta-

tás két adatbázisát vették alapul, tehát seconder elemzést végeztek. A két adatbázis az 

ISCED51 (elsőéves egyetemisták és főiskolások, 1587 fő) és az ISCED54 (negyedéves 

főiskolások és egyetemisták, 940 fő) csoportja volt, az adatfelvétel 2003 és 2005 között 

történt, regionális vonatkozásban Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felső-

oktatási intézményeinek diákjai és három határontúli intézmény diákjai alkották. A kér-

dőívekre adott, adatbázisból elérhető válaszokon másodelemzést végeztek a kutatás 

során. 
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Az informális tanulást számos nemzetközi kutatásban, tanulmányban vizsgálták, 

ezek közül néhányat említenék meg a különböző módszertanok alkalmazása szempontjá-

ból. Kanadában Livingstone (1999) foglalkozott hosszan az informális tanulással. Az első 

informális tanulást vizsgáló kutatásának elemszáma 1560 fő volt, a vizsgálathoz alkalma-

zott módszer egy harminc perces strukturált telefonos interjú volt, amelyhez alanyokat 

minden társadalmi és foglalkozási csoportból választottak. Az informális tanulást mód-

szertanilag négy kategóriába sorolta. Az egyik kategória a foglalkozással kapcsolatos in-

formális tanulás volt, a megkérdezettek kétharmada átlagosan hat óra informális tanulást 

folytatott jelenlegi vagy jövőbeni állásához kapcsolódóan, ide sorolhatók az új munkafel-

adatokhoz szükséges tudás szerzése, a számítógépes tanulás, az új munkafeladat; a prob-

lémamegoldás, a kommunikációs készségek fejlesztése. A második kategória a 

közösségi, önkéntes munkához kapcsolódó informális tanulás, amelyekkel a válaszadók 

több mint 40%-a négy órát töltött el hetente, az informális tanulási tevékenységek kéthar-

mada az interperszonális képességek fejlesztésére; a kommunikációs képességekre, a kö-

zösségi feladatokra és 40%-a vezetési, szervezési készségek fejlesztésére irányult. A 

háztartási munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulással a válaszadók 80%-a átlago-

san hetente öt órát töltött el, ezek házfelújításhoz és kertgondozáshoz; főzéshez és ház-

tartásvezetéshez kapcsolódó tanulási tevékenységek voltak. A negyedik kategória az 

általános érdeklődéshez kapcsolódó informális tanulás, amellyel a válaszadók 90%-a át-

lagosan hat órát töltött hetente, ezek közé a tanulási tevékenységek közé sorolható a sport-

hoz, valláshoz és szabadidős aktivitáshoz kötődő tanulás. A kutatás eredménye szerint a 

válaszadók átlagosan heti tizenöt órát töltöttek informális tanulással.  

Livingstone 2001-es kutatásában hasonlóan vizsgálta az informális tanulás téma-

körét. Fő megállapítása volt, hogy a tanulás utólagos felismerése szerint különbség van a 

véletlen és az önirányított informális tanulás között. A véletlen tanulás következtében új 

jelentős formája keletkezik a tudásnak és ez a képzési, tanulási környezeten kívül törté-

nik, a második esetben viszont a tudásszerzés azon folyamatáról beszélhetünk, amely a 

tanuló saját kezdeményezése és azt önállóan irányítja, vagy egy mentor támogatja a tanu-

lása során. Az informális tanulást egy negyvennyolc tételes kérdőívvel vizsgálta, amely-

ben az időtartamra, a napok meghatározására (hétköznap/hétvége) kérdezett rá, továbbá 

a megadott tevékenységek esetében jelölni kellett, hogy végezte vagy sem az illető, illetve 

bizonyos tevékenységek esetében a gyakoriságot is meg kellett határozni. Esetenként pél-

dát is kértek a válaszadóktól arra, hogy például mit tanultak háztartásvezetésből. 
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Eraut (2004) az informális tanulás a munkahelyen témakörét vizsgálta Nagy–Bri-

tanniában. Az általa alkalmazott módszer a félig-strukturált interjú volt, mert a célja egy 

általános kép alkotása volt a témáról és úgy vélte, hogy az interjú egyszerűbb és jobban 

kirajzolódnak általa a lehetséges összefüggések, mint a kérdőív alkalmazásával. Az in-

terjú témaköreit tekintve az interjúalanyok életeseményeire, a különböző tanulási projekt-

jeire, a jelenlegi gyakorlati kihívásaira, és azokra a szituációkra fókuszált, ahol a 

válaszadónak több tudásra lenne szüksége. Az interjúk alapján a munkahelyen megvaló-

suló informális tanulásra négy kategóriát alkotott, ezek a részvétel csoportos tevékeny-

ségben: pl. csoportmunkában való részvétel; más mellett történő munkavégzés: 

megfigyelni, kérdezni, a beszélgetéseit meghallgatni, ezáltal új tapasztalatot, praktikát 

szerezni (tacit tudás szerzése); kihívást jelentő feladattal dolgozni: ez az on the job tanu-

lás, amelynek megerősítése a sikeres végrehajtás; végül pedig az utolsó kategória az ügy-

féllel történő munkavégzés: ez esetben az ügyféltől tanul vagy az ügyfél problémákról, 

elbeszélésből és a beszélgetések által új ötletek fogalmazódnak meg. Eraut (2004) a ka-

tegóriákhoz két fő komponenst határozott meg, ezek a komponensek a munka bonyolult-

sága és a másokkal történő találkozás lehetősége a munka révén. 

Skule (2004) Norvégiában vizsgálta az informális tanulást a verseny– és a közszfé-

rában. A versenyszférából 1200 fős mintát vett (a magán olajszektorból) és 200 fős mintát 

a közszférából, konkrétan az állami közlekedési szolgáltatónál dolgozókból. A kutatási 

módszere a kérdőíves adatfelvétel volt. 

Collin (2002) a fejlesztő mérnökök munkában történő tanulását vizsgálta a kutatá-

sában, amelyben a félig-strukturált interjúk módszerét alkalmazta a megfigyeléssel kom-

binálva. A kutatás célja a munkahelyi tanulás megértése, felismerése és koncepciójának 

feltárása volt folyamat-orientált vizsgálattal, beleértve az informális, tapasztalati tanulás 

kombinációját is. 

Gear és szerzőtársai (1994) még a kilencvenes évek elején vizsgálták az informális 

tanulást a szakmákban, ehhez félig-strukturált interjúkat végeztek ötvenegy szakember-

rel, a céljuk az informális tanulás véletlenszerű és spontán változatainak azonosítása a 

munkában és a gyakorlatban, a folyamat természetének megismerése, illetve a befolyá-

soló tényezők azonosítása volt. Az interjúk eredménye, hogy a válaszadók kevesebb mint 

egy napot töltenek a szakmai tudásuk, kompetenciájuk fejlesztésével a kollégák bevoná-

sával vagy anélkül. 
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4.3. Az alkalmazott kutatási stratégiák és módszerek 

A doktori kutatásomat metodológiai pluralizmus jellemzi a vizsgált téma multidisz-

ciplinaritása okán, így kevert kutatási stratégiát alkalmaztam, mely a kvalitatív és a kvan-

titatív stratégiát ötvözi azért, hogy elősegítse a munka világában zajló informális tanulás 

jelenségének sokoldalú megismerését. (Szabolcs, 2001, Babbie, 2001, Golnhofer, 2001) 

A kvalitatív kutatási stratégia azért szükséges, mert a kutatás tárgya a munkahelyi tanulás 

és az informális tanulás, nehezen kvantifikálható. Ez a téma teljes komplexitásában még 

viszonylag feltáratlan, hiszen a legtöbb nagy elemszámú vizsgálat a formális és nem for-

mális tanulási tevékenységeket próbálja kvantifikálni kérdőíves vizsgálattal (Eurostat, 

KSH, AES), az informális tanulási tevékenységekre ez már kevésbé igaz. A munkahelye-

ken jellemző tanulási sajátosságok, mintázatok, a szervezetek tanulástámogatási tevé-

kenységei és a mögötte álló megfontolások, elvek részletesebb feltárására a kvalitatív 

módszerek alkalmazhatók mint a szóbeli kikérdezés (Nádasi, 2002), az interjúk felvétele, 

vagy éppen a megfigyelés módszere. 

Hazánkban kvantitatív módszerrel mérte az informális tanulást Falussy 2003-ban a 

KSH időmérleg-életmód kutatásában, amelyben a felnőttképzésben résztvevők és nem 

résztvevők időmérlegét vetette össze. Ennek eredménye szerint az önképzésre és a tanu-

lásra fordított idő aránya nőtt, viszont a felnőttképzésben nem résztvevők körében nagyon 

alacsony. A tanulási idő mérése gyakori vizsgálati módszernek számít, egy 2006-os hazai 

vizsgálatban szintén a tanulásra fordított időt elemezték a felsőfokú képzésben résztvevők 

esetében. Az informális tanulást vizsgáló kvantitatív kutatások a tanulásra fordított időt 

vagy magát a tanulási folyamatot, annak tényét és módját vizsgálják. (Tót, 2006) Az in-

formális tanulási tevékenységek kvantifikálhatóságára, tehát már tettek kísérletet a fel-

nőttkori tevékenységszférák teljes vertikumán. A kvalitatív kutatásokkal azonban olyan 

eredményre juthatunk a vizsgált területen, amelyre kvantitatív módszertannal nem. Fon-

tos jellemzője a kvalitatív kutatásoknak, hogy nyitott kérdéseket tesznek fel benne és a 

jelenségeket a természetes környezetében vizsgálják. Ezek a vizsgálódások induktív jel-

legűek, mindig közel maradnak az empirikus szinthez, éppen ezért a kutatás tárgyának 

részletező, összefüggésfeltáró, több nézőpontú megközelítésére kiválóan alkalmasak még 

kisebb elemszámmal is. (Szokolszky, 2004) A kvantitatív kutatási stratégia a változókat, 

kérdéseket, hipotéziseket deduktíven vezeti le, melyben nagy szerephez jutnak a mérések 
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és a nagy elemszámú minták is (Szokolszky, 2004), ezért a nagyobb áttekintő vizsgálat-

hoz a munkavállalók munkahelyi tanulási szokásairól ennek megfelelően én is kérdőíves 

módszert alkalmaztam, vagyis írásbeli kikérdezést. 

A munkahelyi tanulás kutatásának eddigi eredményeit dokumentumelemzéssel dol-

goztam fel különös tekintettel arra, hogy a humánerőforrás–menedzsment, a tudásme-

nedzsment és az andragógia tudományterületi háromszögében kell vizsgálódnom, és az 

európai uniós dokumentumokat, irányelveket sem hagyhatom figyelmen kívül. 

A félig-strukturált interjúkon tartalomelemzést végeztem, amely lehetővé teszi egy 

szöveg elemzését oly módon, hogy annak minden komponensét figyelembe veszi, a rejtett 

összefüggéseket tárja fel és a szöveg visszatérő sajátosságainak elemzésére épül. 

(Szabolcs, 2002) A tartalomelemzést az interjúk elemzésén felül a kérdőív nyílt kérdése-

inek értékelésénél és a tevékenységnapló szabad szavas kérdéseinél alkalmaztam. Ebben 

az esetben azonban már átfedés tapasztalható a kvantitatív vizsgálatok irányába, ameny-

nyiben a tartalomelemzést tartalomelemző szoftverrel végzik és statisztikai kimutatásokat 

készítenek belőle, így a tartalomelemzés részben elkerülhetetlenül kvantifikálni fogja az 

eredményeket. 

Az induktív kutatási stratégia jellemzője, hogy az empirizmusból kiindulva fogal-

mazza meg a tapasztalatokat. (Falus, 2002; Szabolcs, 2002) A leíró kutatási stratégia, ahol 

a meglévő helyzetet igyekszik leírni a kutató, kutatásomban azt szándékozom bemutatni, 

hogy milyen mintázatai vannak a munkahelyen megvalósuló informális tanulásnak az 

egyik legtudásintenzívebb hazai iparágban dolgozók esetében. A feltáró kutatási stratégia 

pedig a különböző változók egymáshoz való viszonyát elemezi, ebben a megközelítésben 

kutatásomban azt vizsgálom, hogy a különböző munkahelyek eltérő tanulástámogatási 

tevékenysége hogyan befolyásolja a munkavállalók tanulási szokásait. Feltáró módszer-

ként alkalmazom a megfigyelést (tevékenységnaplózás), a szóbeli kikérdezést (félig-

strukturált interjút) és az írásban történő kikérdezést (kérdőíves adatfelvételt). (Falus, 

2002; Szabolcs 2002, Nádasi, 2002) 

A továbbiakban a kutatás megvalósításához alkalmazott módszereket mutatom be. 

4.3.1. Szakirodalom elemzése 

A tudományos szakirodalmi feltárás alapja a munkahelyi tanulás és az informális 

tanuláshoz kapcsolódó elméleti és rendszerező kutatások vizsgálata volt a nemzetközi és 

a hazai felnőttképzési, humánerőforrás–menedzsment és tudásmenedzsment szakiroda-

lomban. A kutatás elméleti keretének meghatározásához szükségszerű volt az európai 
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uniós dokumentumok és az OECD kapcsolódó dokumentumainak feldolgozása is. A ku-

tatás módszertani részének előkészítéséhez a nemzetközi trendek feltárását desk reserach 

módszerrel végeztem, az AES, CVTS, EWS, PIAAC kutatási beszámolóinak, módszer-

tani leírásainak áttekintésével. Azonban az említett kutatások célja a „kötelező” adatszol-

gáltatás, addig a tudományos kutatásoknak lehetősége van mélyebb összefüggéseket vagy 

egyes részterületeket mélyrehatóbban vizsgálni, ezért áttekintettem a nemzetközi iroda-

lomban megjelenő empirikus kutatásokat a munkahelyi és az informális tanulás vonatko-

zásában, amelyeket nem csak a módszertani rész megalapozásához tudtam használni. 

4.3.2. Előzetes kutatás 

Az előzetes kutatással az volt a célom, hogy egy kisebb helyzetfeltárást végezzek a 

kutatás fő témájáról, a munkahelyi tanulásról és annak vizsgálhatóságáról. Az előzetes 

kutatásból tapasztalatot szándékoztam szerezni az IT szektor kutathatóságáról a többi 

szektorhoz viszonyítva. A doktori kutatáshoz elkészített kérdőívet teszteltem az előzetes 

kutatással mind a kitölthetőség, mind az általa kapott eredmények értékelhetőségének vo-

natkozásában. Arra számítottam, hogy a kapott eredmények segítenek pontosítani a ko-

rábbi kutatási elképzeléseimet, illetve olyan részterületekre is rávilágítanak, amelyre 

előzetesen nem gondoltam. Az előzetes empirikus kutatás tapasztalata alapján pontosí-

tottam a doktori kutatás kérdőívén, a korábbi változatból több kérdést is kivettem, mert 

nem hordoztak olyan értékes információkat, mint amilyenek az új kérdéskörök, amelyek-

kel bővítettem a kérdőívet, ilyen volt például a személyiség faktorok szerepe a munkahe-

lyi tanulásban és a tudásmegosztásban, így került be a kérdőív egy fejezetébe a Big Five 

személyiségteszt. Az előzetes kutatás eredményei alapján a mintavételt az előzetes tervek 

ellenére nem szűkítettem le az Y generációra, mert jelentős mennyiségű válaszadótól es-

tem volna el az innovatív iparágban dolgozók közül, akik a szervezeti tudásmegosztásban 

fontos szerepet játszhatnak. Az előzetes kutatás abban is megerősített, hogy a munkahelyi 

tanulás szempontjából érdemes a továbbiakban is az IT szektor mint az egyik legtudásin-

tenzívebb hazai iparág vizsgálatánál maradnom, amennyiben modern gyakorlatokat és 

jövőbe mutató eredményeket szeretnék vizsgálni, annak ellenére is ha mintavételi nehéz-

ségekbe fogok ütközni. 
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4.3.2.1. Előzetes kutatás eredményei 25 

Tapscott (2009) szerint a munkaerőpiacot jelenleg a Baby-boom, az X és az Y ge-

neráció uralja. A generációs bontások számos kérdést felvetnek és vitathatók is. Ez a 

vizsgálat az Y generációra irányul, ennek a generációnak a korszakolására is több példát 

találhatunk: 1977–1992 (Treuren és Anderson, 2010); 1977–1990 (Parment, 2013); 

1981–2006 (Trower, 2009); 1976–2000 (Reeves és Oh, 2007). Az Y generációt másként 

„Millennials” (Howe és Strauss, 2000), „Net Generation” (Shaw és Fairhurst, 2008), 

„GaMe” (Twenge, 2010) és „Generation Next” (Zemke, Raines, és Filipczak, 2000) meg-

nevezéssel is illetik. Az egyes kutatások szerint az USA munkavállalóinak 2020-ban dur-

ván 50%-a, 2030-ban a globális munkaerő 75%-a Y generációs lesz. (Meister, 2012) A 

következő évtizedben világszerte 1,7 milliárd Y generációs munkavállaló lesz, a világ 

népességének 25,5%-a, ők fogják váltani a nyugdíjba vonuló Baby boom generációt a 

munkaerőpiacon. (Saxena és Jain, 2012) 

 

11. ábra Munkavállalói korfa, forrás: Stéber, 2016b. 355.o. 

A korfa, a 2015. júliusi KSH adatok alapján ábrázolja a foglalkoztatottak életkori, 

generációs megoszlását hazánkban. (11. ábra) Jól látszik, hogy egy-két évtized és hazánk-

ban is az Y generációs munkavállalók lesznek többségben, ezért kiemelten fontos a mun-

kahelyi tanulásukkal foglalkozni. 

Az Y generációs munkavállalók jellemzőit különböző nemzetközi és hazai empiri-

kus kutatások eredményei alapján foglalom össze. Az egyik legfőbb jellemzőjük, ami 

megkülönbözteti őket az idősebb generációktól az a multitask üzemmód, amelyben élnek 

                                                 

25 Az előzetes kutatás eredménye a Az Y generáció és a munkahelyi tanulás címmel a IX. Kiss Árpád 

Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata c. kötetben is megjelent. 
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és dolgoznak. (O'Bannon és munkatársai, 2011) Szívesen dolgoznak csapatban, kommu-

nikációjukban rutinszerűen használják a modern technológia és a média adta lehetősége-

ket. (Eiser, 2009) Nagyon magabiztosak és határozottak, személyiségükre nárcisztikus 

vonások is jellemzők. (Twenge és Campbell, 2008) A munka világában jellemző rájuk a 

gyorsaság és a nagy teherbírás. Tevékenységeik során mindig az eredményre fókuszálnak 

(Herbison és Boseman, 2009), ám szükséges számukra a folyamatos elismerés, visszajel-

zés. (Hastings, 2008) Ha úgy tetszik örökös tanulóknak nevezhetjük őket, a folyamatos 

fejlődés igénye nem csak elméletben jelenik meg náluk, hanem tesznek is érte. (Downing, 

2006) Mivel önállók és határozottak, nem szeretik, ha mikromenedzselik őket (Weingar-

ten, 2009), ambiciózusak és szeretik élvezni a munkájukat, miközben tanulásuk többség-

ében informális módon valósul meg. (OBannon, és munkatársai, 2011) 

Az Y generációs munkavállaló azért is különbözik az X vagy a Babyboom-os kol-

légájától, mert a munkája során hasznosítja a modern technológiát. (Wong és munkatár-

sai., 2008) Eredmény és elismerés-orientált hozzáállás jellemzi őket és az X generációhoz 

képest erőteljesen törekednek a munka-magánélet egyensúlyának fenntartására és a füg-

getlenségre. (Downing, 2006; Twenge, 2010) Ők már virtuális személyiséggel és új kom-

munikációs stílussal rendelkeznek, kapcsolataikat egy időben élik a valós és a virtuális 

világban. Munkavégzésükben nem a hagyományos irodai munkakultúrát képviselik, ha-

nem a mobil és az internet adta lehetőségeket. A tanulás természetes velejárója életüknek, 

több nyelvet beszélnek, a határok nem tartják vissza őket, így ideális munkavállalók a 

multinacionális vállalatok számára. (Kissné, 2014) A tudásuk nem olyan mértékben lexi-

kális, mint az előző generációé, de cserébe pontosan tudják, mit hol kell keresni. A folya-

matos tanulási lehetőség keresése jellemzi őket, azonban a gyors tanulásra törekszenek. 

A mindennapi tanuláshoz Youtube videókat, közösségi oldalakat használnak, fontos szá-

mukra a virtuális közösségekhez tartozás. Nagyra értékelik a szabadságot és a formalitás-

tól való mentességet (Magyar, 2014), így legnagyobb részt informális tanulás jellemzi a 

tudásszerzésüket is. 

Az előzetes empirikus kutatásom célja bemutatni azt, hogy Y generáció munkahelyi 

tanulásához milyen tanulás értelmezések társulnak a munkavállalók részéről, és milyen 

tanulási sajátosságok jellemzik a generáció tagjait a munka világában, külön figyelmet 

fordítva az Y generáció munkahelyi tanulás fogalom értelmezésére, a tanulási motiváci-

ójukra, a munkahelyi tanulás megvalósulási formáira és eszközeire. A kutatást online kér-

dőíves adatgyűjtési módszerrel végeztem. A kérdőív nyitott és zárt kérdéseket, illetve 
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skálás értékelést tartalmazott, a nyitott kérdésekre adott válaszokat szövegelemző szoft-

verrel értékeltem. A mintavétel hozzáférésalapú volt, nagysága 115 fő volt. 

A mintában a nemek aránya 50–50 százalékban férfiak és nők. Életkor szerint az Y 

generáción belül a 25 és 35 év közöttiek vannak többségben. (12. ábra) 

 

12. ábra Az Y generációs válaszadók életkora, forrás: Stéber, 2016b, 357.o. 

A mintában lakóhely szerint jelentősen felülreprezentáltak a fővárosban dolgozók, 

illetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők. A válaszadók munkahelyei körében iparág 

szerint az informatika és az egyéb szolgáltatói szektor felülreprezentált, a turizmus, az 

oktatás, a közművelődés, a kereskedelem, a pénzügy megközelítőleg egyenlő arányban 

jelenik meg. A megkérdezettek legtöbbje 50 - 250 főt foglalkoztató középméretű szerve-

zetnél, 30 munkavállaló 250 főnél többet foglalkoztató szervezetnél, míg 27-en 10 és 49 

főt foglalkoztató szervezetnél dolgoznak, 18 munkavállaló pedig 10 fő alatt foglalkoztató 

munkahelyen. A megkérdezett munkavállalók 74 %-a úgy véli tudásintenzív munkakör-

ben dolgozik jelenlegi pozíciójában, 17 %-uknak nem tudásintenzív a munkaköre, míg 

9% nem tudta megítélni munkakörének tudásintenzitását. 

A munkavállalók szemszögéből vizsgálva a munkahelyi tanulás támogatását, a 

megkérdezettek 81%-a szerint munkáltatója támogatja a tanulást különböző intézkedé-

sekkel, 14%-a szerint munkaadója nem támogatja a munkahelyi tanulásukat. Azon vá-

laszadók 43%-ának a munkahelyén, akiknek tanulását támogatják, működik 

tudásmenedzsment. Ez az adat még mindig azt mutatja, hogy a munkahelyek kevesebb 

mint fele foglalkozik tudásmenedzsmenttel. 

A munkahelyi tanulás értelmezésére tett kísérletekben, érdemes megvizsgálni, 

hogy maguk a munkavállalók mit értenek a munkahelyi tanulás alatt. 
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13. ábra A munkahelyi tanulás értelmezése az Y generáció szerint, forrás: Stéber, 2016b, 368.o. 

A fenti szófelhő azokat a szavakat, szókapcsolatokat jeleníti meg, melyek a mun-

kahelyi tanulást értelmező, nyitott kérdésre adott válaszokban leggyakrabban szerepeltek. 

(13. ábra) Az előfordulás gyakorisága alapján a learning by doing, a tapasztalatszerzés, a 

problémamegoldás és a mindennaposság szerepelt a legtöbbször (16–23 előfordulás). 

Sokszor (10–13 előfordulás) szerepelt a kollégáktól való tanulás, az újdonságok megis-

merése, a folyamatos fejlődés, a kihívások megoldása és a munkavégzéshez szükséges 

kompetenciák fejlesztése. A munkahelyi tanulás definiálásában az előzőknél kevesebb-

szer (6–9 előfordulás) jelent meg a munkakörhöz tartozó ismeretek fejlesztése, a munká-

hoz kapcsolódó tanulás, a továbbképzés és a szervezett forma. Legalacsonyabb számban 

(3–5 előfordulás) az LLL, az informális tanulás, a praktikus tudás szerzése, az önképzés, 

a tudásmegosztás és a szakmai ismeretek fejlesztése jelent meg a munkahelyi tanulás ér-

telmezésében. 

Az értelmezések után nézzük a tanulás tényleges megvalósulását a munkahelyen. 

Arra a kérdésre, hogy minden nap tanulnak-e munkájuk során a válaszadók 69%-a felelt 

igennel. Ezt összevetve a korábban tudásintenzitást firtató kérdésre adott válaszokkal, azt 

láthatjuk, hogy a munkavállalóknak csupán 5%-a tartja tudásintenzívnek munkakörét, 

miközben azt állítja, hogy nem tanul minden nap munkavégzése során. A szervezett ta-

nulás támogatást vizsgálva megállapítható, hogy a megkérdezettek 84%-a az elmúlt egy 

évben részt vett valamilyen képzésen vagy tréningen, tanulási lehetőségen, melyet a mun-

káltatója biztosított számára. 

A legtöbben, 61-en belső szakmai előadáson, 46-an belső szakmai tréningen és 41-

en belső tanfolyam jellegű képzésen vettek részt. Magas volt a száma (33) a külső szak-
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mai előadáson és a konferencián résztvevőknek (35) is. Legkevesebben mentorprogram-

ban, IKT tréningen, külső nyelvi képzésen és szemináriumon, illetve külső személyes 

hatékonyságot növelő tréningen vettek részt. 

A képzési, tanulási lehetőségek mellett meghatározó szerepet játszanak a munka-

helyi tanuláshoz rendelkezésre álló (munka)eszközök is. A 14. ábra azt mutatja, hogy mi-

lyen eszközöket és milyen gyakorisággal használnak a megkérdezettek a munkahelyi 

tanulásuk során. 

 

14. ábra A munkahelyi tanulás formái, eszközei a gyakoriságuk szerint, forrás: Stéber, 2016b, 360.o. 

A válaszadók kivétel nélkül leggyakrabban az Internetet (azon belül a Google ke-

resést) használják a munkahelyi tanuláshoz, illetve egy fő kivételével a munkatársakkal 

való beszélgetést, ezt pedig az online szakirodalom (szakmai portál, szakfolyóirat) és a 

szakmai blogok követik. A megkérdezettek több mint fele például soha nem vesz részt 

online kurzusokon vagy tanfolyamokon, nem vesz részt külső tudásmegosztó rendezvé-

nyeken (meetup), külső szakmai workshopokon, továbbá nem használ prezentáció meg-

osztó portálokat és nincs szakmai mentorja sem. 

Az eredményekből kirajzolódik az a tendencia, hogy még mindig a belső erőforrás-

ból való építkezés jellemző a szervezetekre és a munkáltatók kevésbé küldik dolgozóikat 

külső rendezvényekre, másfelől a szakmai hálózatosodás ellenére a legtöbb munkavállaló 

még mindig inkább a munkahelyén belül szeretne tudást szerezni és megosztani. Az ered-

mények is megerősítik, hogy az önképzéshez és az önirányított tanuláshoz alkalmazható 
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eszközöket, tanulási lehetőségeket részesítik előnyben és használják legyakrabban a mun-

kavállalók. A felnőttkori tanulásra jellemző prakticizmus (Zrinszky, 2002), illetve a fel-

nőtt igénye a tanulási folyamatának irányítására az Y generációra különösen igaz. 

A megkérdezett Y generációsok 98%-a fontosnak tartja az önképzést, 75%-uk ön-

irányító tanulást a munkájához és a hobbijához kapcsolódóan is folytat, 11%-uk csak 

hobbihoz kapcsolódóan, 10%-uk pedig csak a munkához kapcsolódóan folytat önirányító 

tanulást. 

A munkahelyi tanulás hátterében sokféle motiváció húzódhat meg, a kutatásomban 

résztvevő válaszadók többségét magasabb fizetéssel, illetve a tanuláshoz való pénzbeli 

hozzájárulással lehetne önbevallásuk szerint még inkább motiválni a munkához kapcso-

lódó tanulásra. Többeknek csupán a képzési lehetőségek biztosítása is motiváló erőt je-

lent, sokakat pedig a munkaidőbe számító tanulási időkeret ösztönözne. A nyilvános 

elismerés és dicséret szintén a fő motivátorok között szerepelt, ahogyan a nagyobb szak-

mai kihívásokat jelentő munka és a fejlődési lehetőség biztosítása is. 

Összegzésként megállapítható, hogy a 115 fős mintavételű kutatás eredményei 

megfelelőek az Y generációt vizsgáló nemzetközi kutatások eredményeinek, tükrözik 

azok tendenciáit, ellenben az eredmények értelmezésekor nem szabad figyelmen kívül 

hagyni az eltérő gazdasági hátteret és a szervezetek sajátos humánerőforrás fejlesztő gya-

korlatát. Hazánkban a munkahelyi tanulás támogatása terén mindenképpen előrelépésre 

lesz szükség, mert a munkahelyek lehetőségei is igen különbözőek, de a munkavállalók 

munkahelyi well beeing igényei és ebben a tanulás és a tanulás támogatásának igénye 

meghatározó a fiatal generációk esetében. Az Y generáció tanulási sajátosságai teljes 

mértékben különböznek a korábbi generációkétól. A tanulás meghatározó, ám legtöbb-

ször nem is feltétlenül tudatos része a mindennapjaiknak, ugyanakkor a munkahelyi ta-

nulás támogatását tudatosan keresik. A tanulás élményekkel teli és szabadságon, 

önirányításon alapul, a tanulás eredményének formális elismerése nem bír esetükben je-

lentős értékkel, s ez jellemző a munkahelyi tanulásukra is. A munkahelyi tanulás újraér-

telmezéséről való gondolkodás fontos kiindulási alapját adhatja az Y generáció 

munkahelyi tanulási sajátosságainak vizsgálata, hiszen a munkahelyi tanulás továbbgon-

dolása belátható időn belül szükségszerűvé is válik, amennyiben az Y és Z generáció 

tagjai alkotják majd a munkaerőpiac felét. 



 105 

4.3.3. Kérdőíves kutatás 

A kérdőíves vizsgálat által egyszerre nagy mintán lehetséges vizsgálni a disszertá-

ció fő kérdéskörét. (Babbie, 2001) A munkahelyi tanulás témaköre miatt releváns mintát 

csak az aktív munkaerő-piaci státusszal rendelkező személyek képeznek. Az empirikus 

kutatás egésze a tudásintenzív iparágak munkavállalóira és azon belül az egyik leginno-

vatívabb szektorra, az IT-ra irányul, ezért a kérdőív célcsoportját az IT szektorban dolgo-

zók, illetve a nem IT szektorban, de IT-s tudásintenzív munkakörben dolgozók adják.26 

Az infokommunikációs szektorban közvetlenül foglalkoztatottak száma kb. 150 

000 fő, így hazánkban az IKT foglalkoztatottak aránya 6,7% a foglalkoztatottak körében, 

ez magasabb az OECD átlagnál (5,74%). (Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014, 

11. o.) A KSH 2015 szeptemberi adatai szerint kb. 170 ezer főről van szó, beleértve az 

informatika, távközlés, optika és az információ és kommunikáció ágazatait is. A minta 

összetételének valamilyen módon tükröznie kell a nagy csoport (Nahalka, 2002), vagyis 

az informatikai és távközlési iparágban dolgozók összetételét, ezért elsőként az IVSZ tag-

listája képezte a kérdőíves adatfelvétellel megkeresendő cégek listáját. Ezen a csatornán 

megkeresett cégektől kevés visszajelzés érkezett, ezért az informatikai témájú online mé-

diumokat és közösségi csoportokat kerestem fel a kérdőív terjesztéséhez. 

A központi kutatások, statisztikai adatbázisok a kutatásomhoz kapcsolódóan csak 

nagyon korlátozottan hozzáférhetők és részleges információkat tartalmaznak, ezért min-

denképpen önálló adatfelvétellel kívántam dolgozni, figyelembe véve annak lehetőségét 

is, hogy végül alacsony elemszámmal kell elkészülnie a kutatásnak. Ellentételezvén a 

magas elemszám hiányát, a választott komplex módszertan által értékes adatokra számí-

tottam. Mint azt korábban már említettem az előzetes kutatási tapasztalatok alapján ala-

csony válaszadási hajlandóságra számítottam, de arra nem, hogy a két adatfelvétel között 

eltelt két évben ez még inkább csökkeni fog. A válaszadási hajlandóság csökkenése mö-

gött racionális okok is húzódnak, hiszen az elmúlt években az informatikai szektorban a 

legnagyobb problémát a munkaerőhiány jelenti27 (Benkei-Kovács, 2017)28. 

                                                 

26 A mintában kis arányban ugyan, de szerepelnek olyan munkavállalók, akik munkáltatója nem az IT ipar-

ágban tevékenykedik, de van olyan szervezeti egységük, ahol IT-s munkakörben foglalkoztatnak munka-

vállalókat. Idetartoznak például a pénzügyi intézeteknél dolgozó fejlesztők. 
27 Az informatikai szervezeteknek is kevesebb a kutatásokban való részvételre fordítható ideje, hiszen ez 

termelésbeli kiesést jelent a munkavállalói oldalon, ezért inkább a munkavállalók egyéni hajlandóságára 

alapoztam. 
28 Bővebben: Az informatikai szakmacsoport munkaerőpiaci helyzete című kutatásában részletesen írt az 

informatikai szektort érintő munkaerőhiányról statisztikai másodelemzések és 2016 nyarán végzett empi-

rikus, kvalitatív kutatás alapján, amelyben tizenkét fővel készített mélyinterjút a kutató. 
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4.3.3.1. A minta vagyis a vizsgálati személyek 

A minta elemszáma n=162. A mintából 58 fő válaszai szerepelnek az Esettanulmá-

nyok részben is. Nemi megoszlás: 126 férfi (77,8%), 36 nő (22,2%). A minta életkori 

átlaga 33,77 év (szórás 7,62). 

 Gyakoriság % 

Középiskola érettségivel 39 24,1 

Főiskola 34 21,0 

Egyetem 82 50,6 

Posztgraduális 7 4,3 

Összesen: 162 100,0 

5. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége 

A legmagasabb iskolai végzettség tekintetében a mintában jelentősen felülrepre-

zentáltak a felsőfokú végzettséggel rendelkezők, ami megfelel az érintett iparági gyakor-

latnak is. (5. táblázat) A kutatási terveknek megfelelően a mintába csak IT-s 

munkakörben és az IT szektorban, vagy IT-s munkakörben és nem az IT szektorban dol-

gozó válaszadók, illetve nem IT-s munkakörben, de IT szektorban dolgozó munkaválla-

lók kerültek. Túlnyomó többségben IT-s munkakörben és az IT szektorban dolgozók 

vannak a mintában (n=118, 72,8%). (6. táblázat) A válaszadók 81,5%-ának (n=132) a 

fővárosban található a munkahelye. 

 Gyakoriság % 

IT-s munkakörben és az IT szektorban dolgozik 118 72,8 

IT-s munkakörben és NEM az IT szektorban dolgozik. 11 6,8 

Nem IT-s munkakörben és az IT szektorban dolgozik. 33 20,4 

Összesen: 162 100,0 

6. táblázat Az IT iparágban és IT-s munkakörben dolgozók aránya 

4.3.3.2. A mérőeszközök 

A kutatáshoz saját készítésű mérőeszközt (kérdőívet) alkalmaztam (lásd: Melléklet 

10.1, 247. o.), melynek egy tartalmi része tartalmazott adaptált eszközt, a Big Five sze-

mélyiségtesztet. A kérdőív hét tartalmi egységből (Alapadatok, Alapadatok II., Munka-

helyi képzés és tanulás az elmúlt évben, A munkahelyi tanulás támogatása, Önirányított 

autonóm informális tanulás, Személyiség, A munkahelyi tanulás motivációja) állt és há-

rom nem számozott és huszonnyolc számozott, tehát összesen harmincegy kérdést tartal-

mazott a következő módon: 

Az Alapadatok rész a munkakörre, foglalkoztatásra vonatkozó kérdéseket, demo-

gráfiai kérdéseket, valamint a munkavégzés településére vonatkozó kérdéseket tartalma-

zott. 
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Munkakör tudásintenzív volta. Egy tétellel („Ön szerint munkaköre mennyire tu-

dásintenzív?”) mértem, ötfokú Likert-skálán lehetett megválaszolni (1: egyáltalán nem – 

5: teljes mértékben). 

Mindennapi tanulás a munkában. Egy tétellel „Mennyire ért egyet a következő ál-

lítással: mindennap tanulok munkám során.”) mértem, ötfokú Likert-skálán lehetett meg-

válaszolni (1: egyáltalán nem – 5: teljes mértékben). 

Munkahelyi tanulás fogalma. Nyitott kérdés („Ön hogyan értelmezi a munkahelyi 

tanulás fogalmát?”), amire szabad szöveges válasz volt adható. 

Részvétel munkahelyi tanulási lehetőségeken. Igen-nem válasszal megválaszolható 

kérdés. A kérdés megválaszolásához a tudásmegosztás fogalmát definiáltam a résztve-

vőknek. 

Képzési lehetőségek hasznossága. Tizennyolc tanulási forma (belső tanfolyam-

rendszerű szakmai képzés, külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés, belső tréning jel-

legű szakmai képzés, külső tréning jellegű szakmai képzés, belső szakmai előadás, külső 

szakmai előadás, személyes hatékonyságot növelő belső tréning, személyes hatékonysá-

got növelő külső tréning, belső online képzés, külső online képzés, nyelvi képzés, konfe-

rencia, IKT-tréning, belső tapasztalatmegosztó esemény, külső tapasztalatmegosztó 

esemény, mentor program, coaching, egyéb tudásmegosztó esemény) hasznosságát ítél-

ték meg a résztvevők ötfokú Likert-skálán (1=Egyáltalán nem hasznos – 5=Teljes mér-

tékben hasznos). Lehetőség volt a „Nem vettem részt” válasz jelölésére is. 

Tudásmenedzsment (rendszer) működése a munkahelyen. Igen -nem-nem tudom 

válasz volt adható. 

A dolgozók szakmai fejlődésének támogatása. Egy tétellel „Ön szerint munkahelye 

milyen mértékben támogatja a dolgozók szakmai fejlődését képzések, tanulási lehetősé-

gek vagy különböző kedvezmények biztosításával?) mértem, ötfokú Likert-skálán lehe-

tett megválaszolni (1: egyáltalán nem – 5: teljes mértékben). 

A szakmai tanuláshoz biztosított eszközök, feltételek. Harmincegy tételről kellett 

bejelölni, hogy a munkáltató biztosítja-e a válaszadó számára. Igen-nem-nem tudom vá-

laszadási lehetőség volt. 

Informális tanulás fogalma. Nyitott kérdés („Ön hogyan értelmezi a munkahelyi 

tanulás fogalmát?”), amelyre szabad szöveges válasz volt adható. 
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A folyamatos önképzés, tanulás szükségessége a munka szempontjából. Egy tétellel 

("Mennyire érzi szükségesnek a folyamatos önképzést, tanulást a munkája szempontjá-

ból?") mértem, ötfokú Likert-skálán lehetett megválaszolni (1: egyáltalán nem – 5: teljes 

mértékben). 

Önképzés, autonóm, önirányított tanulás. Négy válasz lehetőség közül (Igen, a 

munkámhoz kapcsolódóan és hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan is; Igen, de csak a 

hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan; Igen, de csak a munkámhoz kapcsolódóan; 

Nem) választhatott a válaszadó, amellyel az önképzés tevékenységszféráját is megjelölte 

egyben. 

Önirányított, informális tanulás hatékonysága a munkában. Egy tétellel mértem, 

hogy mennyire tartja hatékonynak az önirányított, informális tanulást a munkavállaló, a 

kérdést ötfokú Likert-skálán lehetett megválaszolni (1: egyáltalán nem – 5: teljes mérték-

ben). 

Önirányított, informális tanulás hatékonysága a szabadidőben. Hasonlóan az előző 

kérdéshez a válaszadó ötfokú Likert-skálán válaszolhatott arra, hogy mennyire tartja ha-

tékonynak az önirányított, informális tanulást a szabadidejében. (1: egyáltalán nem – 5: 

teljes mértékben). 

A munkahelyi tanulás eszközei. Tizenegy tétel (Google keresés, Wikipédia haszná-

lat, szakmai blogok olvasása, szakmai blog vagy online tutorial írása, szakirodalom olva-

sása az interneten, videók nézése, közösségi oldalak használata, papíralapú szakmai 

kiadványok olvasása, munkatársakkal beszélgetés, prezentáció megosztó portálok hasz-

nálata, belső intranet használata) használatának gyakoriságát ítélték meg a résztvevők 

munkahelyi tanulásukban, ehhez ötfokú Likert-skálán (1=soha – 5=nagyon gyakran) ad-

hattak választ. Lehetőség volt a „Nincs ilyen lehetőségem” válaszra is. 

A munkahelyi tanulás lehetőségei. Tizenhét tétel (belső tanfolyamrendszerű szak-

mai képzés, külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés, belső tréning jellegű szakmai 

képzés, külső tréning jellegű szakmai képzés, belső szakmai előadás, külső szakmai elő-

adás, személyes hatékonyságot növelő belső tréning, személyes hatékonyságot növelő 

külső tréning, belső online képzés, külső online képzés, nyelvi képzés, konferencia, IKT-

tréning, belső tapasztalatmegosztó esemény, külső tapasztalatmegosztó esemény, mentor 

program, coaching,) használatának gyakoriságát ítélték meg a résztvevők munkahelyi ta-

nulásukban, ehhez ötfokú Likert-skálán (1=soha – 5=nagyon gyakran) adhattak választ. 

Lehetőség volt a „Nincs ilyen lehetőségem” válaszra is. 
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A munkahelyi tanulás eszközeinek, módjainak hatékonysága. A munkahelyi tanu-

lás lehetőségei huszonhat tétel (belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés, külső tanfo-

lyamrendszerű szakmai képzés, belső szakmai tréning, külső szakmai tréning, személyes 

hatékonyságot növelő belső tréning, személyes hatékonyságot növelő külső tréning, belső 

szakmai előadás, külső szakmai előadás, belső tapasztalatmegosztó esemény, külső ta-

pasztalatmegosztó esemény, konferencia részvétel, online képzés-tanfolyam elvégzése, 

online oktatóanyagok-tutorialok egyéni feldolgozása, online szakmai közösségekben 

való részvétel, közösségi oldalon megosztott tudás feldolgozása, belső intranet használat, 

videók-oktatóvideók önálló használata, online szakmai fórum olvasása, szakmai blog ol-

vasása, szakmai blog vagy tutorial írása, papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok olva-

sása, szakmai mentoring, coaching, munkatársakkal beszélgetés, kollégáktól való 

munkaközbeni tanulás, learning by doing) használatának gyakoriságát ítélték meg a részt-

vevők munkahelyi tanulásukban, ehhez ötfokú Likert-skálán (1=Egyáltalán nem haté-

kony – 5=Teljes mértékben hatékony) adhattak választ. Lehetőség volt a „Nem releváns” 

válaszra is. 

A személyiség. A kérdőívbe beépítettem a Big Five Inventory (BFI) tesztet, amely 

összesen negyvennégy állítást tartalmaz, amelyek könnyen érthető szókincsből és rövid 

kifejezésekből állnak. Az állításokra vonatkozóan a válaszadók ötfokozatú Likert-skálán 

fejezhették ki egyetértésük mértékét (1: egyáltalán nem értek egyet - 5: teljesen egyetér-

tek). A Big Five kérdőív faktorainak reliabilitását a 7. táblázat mutatja; mindegyik faktor 

reliabilitása megfelelő: 

Faktor neve N Cronbach-alfa Tételszám 

Minimum-maxi-

mum pont 

Extraverzió  158 0,78 8 8–40 

Barátságosság 160 0,73 9 9–45 

Lelkiismeretesség 158 0,8 9 9–45 

Érzelmi stabilitás 159 0,87 8 8–40 

Nyitottság 159 0,71 10 10–50 

7. táblázat A Big Five teszt faktorainak reliabilitása 

Tanulási lehetőségek ösztönző ereje. Egy tétellel („Mennyire ösztönözné, ha telje-

sítménye elismeréseként konferenciákon, szakmai tréningeken vehetne részt?") mértem, 

ötfokú Likert-skálán lehetett választ adni a kérdésre. (1: egyáltalán nem – 5: teljes mér-

tékben). 
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Tanulási lehetőségek ösztönző ereje a szerzett tudás megosztásának feltételével. 

Hasonlóan az előző kérdéshez egy tétellel („Mennyire ösztönözné, ha azzal a feltétellel 

vehetne részt szakmai konferenciákon, tréningeken, hogy az ott szerzett ismereteit meg-

ossza kollégáival?") mértem és ebben az esetben is ötfokú Likert-skálán volt megvála-

szolható a kérdés (1: egyáltalán nem – 5: teljes mértékben). 

Képzési és tanulási lehetőség igénye. A tizenkilenc tételt tartalmazó listából (nyelvi 

képzés, IKT vagy digitális kompetenciák fejlesztése, munkához kapcsolódó soft skillek 

fejlesztése, munkához kapcsolódó szakmai ismeretek fejlesztése, egyéni tanulás támoga-

tása anyagi juttatásokkal, egyéni tanulás támogatása eszközökkel, szakmai közösségek 

támogatása, konferencia részvétel, meetup részvétel, külső képzések-tréningek, tanúsít-

ványt adó külső képzések, szakmai vizsgák kifizetése, munkaidő- kedvezmény vagy ta-

nulásra fordítható munkaóra, online szakirodalom hozzáférés (e-könyvtár), papíralapú 

szakirodalom, szakmai mentoring, coaching, kollégák közötti tudásmegosztás támoga-

tása, semmit) legfeljebb három olyan tételt jelölhetett meg a munkavállaló, amit igé-

nyelne munkáltatójától. 

A munkahelyi tanulás ösztönzése. Tizenegy tételt (fizetésemelés, szakmai fejlődés 

lehetősége, előléptetés, szóbeli elismerés, mentori támogatás, mentori szerepkör betölté-

sének lehetősége, tudásmegosztás és tapasztalatcsere alkalmak, szakmai képzés elvégzé-

sének támogatása, oklevelet/tanúsítványt adó szakmai képzések elvégzésének 

támogatása, innovatív ötletek támogatása a szervezet részéről) tartalmazó listából legfel-

jebb hármat jelölhetett a válaszadó. Az egyéb kategóriához volt lehetősége a kitöltőknek 

az egyedi válaszadásra. 

4.3.3.2.1. A Big Five vizsgálat 

A következőkben röviden szeretném bemutatni, hogy milyen megfontolásból került 

bele a saját készítésű kérdőívbe a Big Five teszt. A Big Five vonáselméletekhez tartozó 

megközelítés (John és Srivastava, 1999) a korszerű személyiség-lélektanban és a munka-

pszichológiában is alkalmazott, azonban nem személyiségelmélet. 

A Big Five teszt szerkezete statisztikai elemzéseken és faktoranalízisen alapul, 

azon, hogy bizonyos jellemzők általában együtt járnak önmagunk vagy más emberek le-

írása során. A Big Five alapjául szolgáló korrelációk probabilisztikusak, és kivételek itt 

is lehetségesek. A Big Five gyakorlatilag olyan mint a egy koordinátarendszer, amely 

feltérképezi, hogy mely tulajdonságok illenek a személyhez a válaszai/értékelése alapján. 

A Big Five által vizsgált személyiség faktorok a következők: 
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(1) „Az Extraverzió faktor a tesztalanyok szociális nyitottságát, társasági viselke-

dését, határozottságát és vezetői tulajdonságait vizsgálja. Ezzel a dimenzióval a követ-

kező személyiségvonások kapcsolhatók össze: dominancia, státusvágy, szociális 

kapacitás és határozottság. 

(2) A Barátságosság faktor azt mutatja meg, hogy a tesztalany mennyire szimpati-

kus, melegszívű a környezete szemében, könnyű-e vele együttműködni. 

(3) A Lelkiismeretesség faktor a kitartást, a felelősségteljes magatartást és a mun-

kavégzés keménységét jellemzi; de ide tartozik az új tudás szerzésének igénye/vágya is, 

illetve az a képesség, hogy a tesztalany elsajátítsa egy tréning anyagát. 

(4) Az Érzelmi stabilitás faktor „azt mutatja meg, hogy az egyén mennyire nyugodt, 

stabil és magabiztos. 

(5) A Nyitottság faktor abból a szempontból jellemzi a tesztalanyt, hogy mennyire 

fantáziadús, nyitott az új tapasztalatokra, és hogy mennyire kíváncsi.” (Mirics, 2006, 

59.o.) 

Az elmúlt évtizedekben egyre több kutatás az öt legfontosabb személyiségjegy által 

próbálja megjósolni az egyén legfontosabb életeseményeinek alakulását és a beilleszke-

dését, úgy vélik, hogy a személyiségdimenziók ismerete segíthet a bűnözés, a mentális 

zavarok, a testi egészség és a munkahelyi boldogulás mélyebb megértéséhez. A teszten 

az alacsony barátságosság és lelkiismeretesség értékekről bebizonyosodott, hogy előre-

jelzik a fiatalkori bűnözést. A lelkiismeretesség és a nyitottság faktorok a kedvező iskolai 

teljesítményt jósolhatják be. (Robins és munkatársai, 1994, idézi: Mirnics, 2006) Kutatá-

som szempontjából releváns, hogy a munkahelyi környezetre vonatkozóan kimutatták, 

hogy általános értelemben a munkavégzés minőségének bejóslását a lelkiismeretesség 

dimenzió teszi lehetővé és ezen a faktoron minél magasabb értéket ér el az egyén, való-

színűleg annál jobban teljesít is a munkahelyen. A teammunka szempontjából irányadó a 

magas érzelmi stabilitás és a barátságos viselkedés, amelyről úgy vélem, hogy meghatá-

rozó tényező lehet az egyén munkahelyi tanulásában. A teszt eredményei szerint az el-

adáshoz kapcsolódó munkakörök betöltésének fontos feltétele az extraverzió, ez alapján 

úgy gondolom, hogy a tudásmegosztásban való részvételben is meghatározó. (Mirnics, 

2006, 125.o.) 

Kutatásom során feltételezem, hogy a tudásintenzív iparágban jellemzően reflektí-

vebb szemléletű munkavállalók dolgoznak. Schön (1983) szerint a reflektív szakember 

kis mértékben alkalmazza elméleti ismereteit, inkább a tapasztalatait hívja segítségül a 
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tevékenysége során. A gyakorlati tudás a szakmai tapasztalatából származik, ami kontex-

tusfüggő, de lehetővé teszi a problémák gyors felismerését, kezelését és eredményes meg-

oldását. A reflektív szakember folyamatosan változó, új információk és ismeretek 

halmazából merít, új elemeket épít be a tevékenységbe, és forrásai a személyes tapaszta-

latok, a másoktól átvett ismeretek. Ez a reflektív szemlélet különösen fontos a munkahe-

lyi tanulásban és a tanulást támogató szervezeti kultúrákban. Azonban nem mindenki 

reflektív, a reflexiónak is vannak korlátai, amit Kimmel (2006) egyes személyiségvoná-

sok hiányával (önbizalom, nyitottság, rugalmasság, reális önértékelés, kommunikációs 

készségek hiánya stb.), az érzelmekkel, a tudás hiányával, bizonyos nézetekkel (amelyek, 

befolyásolják tevékenységünket) és a kontextussal (légkör, elvárások, támogatására al-

kalmas kollégák, szakmai vezetők jelenléte) azonosított. Mindezek ismeretében a Big 

Five teszt Extraverzió, Barátságosság, Érzelmi stabilitás és a Tapasztalatokra való nyi-

tottság faktorairól úgy vélem, hogy befolyásolják az egyén munkahelyi tanulását és a tu-

dásmegosztásban való részvételét és annak milyenségét, ezért ezeknek a faktoroknak az 

összefüggése a munkahelyi tanulással a kutatási hipotéziseim közé is bekerült. A teszt 

nem kereskedelmi felhasználása nem engedélyköteles és ingyenes.29 

4.3.3.3. Eljárás 

A kérdőív felvételének módja internetes önkitöltés volt és a válaszadók önbevallá-

sán alapult. A kutatás kutatásetikai engedéllyel rendelkezett. A kitöltők a Google Űrlap 

online felületén tudták kitölteni a kérdőívet. A válaszadás módja anonim volt, azonban a 

válaszadóknak lehetőségük volt egyéni azonosítót megadni, amennyiben kíváncsiak a 

személyiségteszten elért eredményükre. A kérdőívek feldolgozása és eredményeinek szá-

mítása SPSS 20.0 programmal történt. 

4.3.4. Tanulási tevékenységnapló 

A tevékenységnaplózás egy önadminisztrációs módszer, amelyben meghatározott 

idő szerint a résztvevők rögzítik tevékenységeiket. Falus (1996) a kódolás nélküli megfi-

gyelési technikához sorolja a naplózást, a feljegyzéseket a pedagógiai kutatásokban. A 

tevékenységnaplózás módszerét a pszichológiai kutatásokban gyakrabban használják, ál-

talában a kitöltők, a megfigyeltek önmagukra vagy a környezetükben lévő személyekre 

vonatkozó megfigyeléseiket vezetik. Például a vezetői magatartás és stílus kreativitásra 

                                                 

29 Letölthető: http://pages.uoregon.edu/sanjay/bigfive.html#where 
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gyakorolt hatásáról végeztek külső megfigyelési módszerrel kvalitatív és kvantitatív ku-

tatásokat. (Amabile, Schatzel, Moneta és Kramer, 2004) A naplóiratás megjelenik a meg-

figyelés módszereként az etnográfiai terepmunkában is, ahol a kutatásban résztvevő 

személyek megadott szempontok alapján életük bizonyos részleteiről készítenek feljegy-

zéseket. (Szokolszky, 2006) Más jellegű naplózásos vizsgálat volt 2009-ben a Michigani 

Egyetemen a web 2.0 eszközök használatnak vizsgálata, amit webalapú tevékenységnap-

lóval végeztek. A hallgatók a nap meghatározott időpontjában e-mailben emlékeztetőt 

kaptak, hogy töltsék ki a naplót olyan adatokkal, hogy mit csinálnak éppen és mi a tevé-

kenységük célja. (Yong-Mi Kim, Soo Young Rieh, Ji Yeon Yang és Beth St. Jean, 2009) 

Az említett naplózási módszereknek csak részelemeire hasonlít az általam alkalma-

zott tevékenységnaplózás, mert a kutatásom esetében a résztvevő saját tevékenységeit 

figyeli meg és jellemzi a megadott szempontok szerint reflektív módon a munkahelyi 

tanulásához kapcsolódóan. A módszer alkalmazásának célja, hogy a kérdőíves kutatás 

kiegészítéseként képet kapjak arról, hogy a munkavállalók életében milyen tevékenység 

mintázatok szerepelnek a munkához kapcsolódó tanulásban. Például tanulnak-e munka-

idejükben, ehhez milyen eszközöket, forrásokat használnak, milyen helyszínen végzik a 

tanulási tevékenységet és ebbe milyen szereplőket vonnak be, ezek mind sokat elárulnak 

az életminőségükről, a társadalmi és gazdasági jólététükről is. (Crosbie, 2006) A kérdő-

ívezés eredményét tágabb értelemben tesztelem a tevékenységnaplózással. A tanulási te-

vékenységnapló mintáját az IT szektorban dolgozó munkavállalók alkotják, akik 

felhívásra történő jelentkezés alapján kerültek be a kutatásba. A felvétel egy héten át, 

vagyis hét egymást követő napon zajlott, így biztosítva, hogy munkanapok és szabadna-

pok is vizsgálva legyenek. Azt gondolnánk a munkahelyi tanulás vizsgálatához elegendő 

csak a hétköznapokat megvizsgálni, ez a rugalmas munkavégzési forma terjedése, illetve 

a munka és a magánélet határainak összemosódása miatt nem igaz. 

A naplók nem csak számszerűen adnak átfogó képet, de értékes háttérinformációkat 

is tartalmaznak. A szabadszavas válaszok a kvantitatív eredmények mellett a kvalitatív 

módszernek is teret engednek. (Erstad, 2011; Takahashi, 2011) A tanulási tevékenység-

napló mint módszer előnye, hogy a felnőttek mindennap végiggondolhatják az aznapi 

tevékenységeiket, és ez segít a reflektivitásban, az informális tanulási tevékenységek tu-

datosításában is. Úgy gondolom az informális tanulás tudatosításában azon munkaválla-

lók között, akik tudásintenzív iparágban dolgoznak különösen fontos a reflektív szemlélet 

erősítése, mert a reflektív gondolkodás az állandó önellenőrzést, a folyamatos fejlesztést 
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biztosítja, ötvözi a szakmai tudást, a nézeteket, a szakmai gondolkodást (Szivák, 2003; 

Sántha, 2007). 

4.3.4.1. A minta 

Húsz darab tevékenységnapló került kiküldésre, ezek közül tizenkilenc érkezett 

vissza, ebből egy heti folyamatos kitöltéssel tizennyolc darab, egy darab pedig néhány 

napos kitöltéssel. A vizsgálat alapegységének itt nem a résztvevők számát, hanem a rög-

zített tevékenységek számát tekintem. 

4.3.4.2. Mérőeszköz 

A tevékenységnaplóban a tevékenység leírása szabad szavas, azonban az adott te-

vékenységet tizenöt item szerint kell jellemezni, ezek legördülő listából választható jel-

lemzők vagy értékek, amelyek sok esetben kiegészíthetők egyéb kategóriával is. 

Ezenfelül minden tevékenység esetében rendelkezésre áll egy megjegyzés rovat is, ahova 

a kitöltő szabadon beírhatja kiegészítő információit. (lásd: Melléklet 10.2, 258. o.) 

A tanulási tevékenységnapló az eredeti elgondolás szerint a munkavállalók teljes 

napi tanulási tevékenységét lefedte volna, függetlenül attól, hogy milyen tevékenység-

szférához kötődik a tanulás és milyen formában valósul meg. Azonban a potenciális ki-

töltők visszajelzése alapján ez nem volt kivitelezhető, mert ezt a mennyiségű naplózást a 

felnőtt munkavállalók nem vállalták volna. Ebből a megfontolásból és a tanulási tevé-

kenységnaplóhoz mint módszertani elemhez ragaszkodva, a tanulási tevékenységnapló 

felvételét leszűkítettem csak a munkahelyi és a munkához kapcsolódó tanulásra, illetve a 

szakmai érdeklődéshez kapcsolódó tanulásra, függetlenül attól, hogy az időben, formá-

ban, helyszínileg hogyan valósul meg. 

A tevékenységnapló tartalmi strukturálásához Thompson (2012) kérdőívét, illetve 

Livingstone (2001) kutatásait vettem alapul, ezt egészítettem ki a saját meglátásaimmal. 

A tanulási tevékenységnaplóban ahhoz, hogy az informális tanulási tevékenységek jól 

azonosíthatók legyenek az alábbi szempontokat és a hozzá tartozó jellemzőket alkottam 

meg a kategorizáláshoz: 

• az adott nap dátum szerint 

• az időszak: délelőtt (6:00–12:00), délután (12:00–18:00), este (18:00–24:00), éj-

szaka (0:00–6:00) 

• az időtartam: kevesebb mint 10 perc, 10–30 perc, 30–60 perc, 1–2 óra, több mint 2 

óra 

• a tevékenység leírása: szabad szöveges 
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• a tevékenységszférához kapcsolódás: csak munkához, szakmai ismeretekhez kap-

csolódó; formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó; munkához, szakmai ismere-

tekhez és szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó; napi rutinhoz és munkához, 

szakmai ismeretekhez is kapcsolódó; más: ... 

• az alkalmazott eszköz: PC / notebook, e-book olvasó, tablet, okostelefon, TV, 

könyvtár, online könyvtár, nincs, más: ... 

• a közreműködő személyek: idegen, médiában szereplő személy, barát, társ/partner, 

családtag, munkatárs, nincs, más: ... 

• a közreműködők/résztvevők szerepe: tanár/oktató/tréner, mentor, információ szol-

gáltató, technikai segítség, peer (egyenrangú fél), kolléga, nincs, más: ... 

• a tevékenység oka: kíváncsiság, problémamegoldás, szokásos napi tevékenység, 

tervezett tanulási tevékenység, nincs oka, más: ... 

• a tevékenység módja: interakció szakértővel, gyakorlati tapasztalat, önirányított ta-

nulás, megfigyelés, beszélgetés, olvasás, médiafogyasztás, internetezés, írás (pl. 

blog), más: ... 

• az esemény: formális meeting, informális találkozó, konferencia, tanóra, szeminá-

rium, vállalati képzés/oktatás, társasági esemény, utazás, véletlen találkozás, nem 

volt esemény, más: ... 

• a helyszín: otthon, barát otthona, munkahely/iroda, más munkahelye, szabadidős 

helyszín, tömegközlekedés, egyéni közlekedés/utazás, szabadtér, más: ... 

• tanulásként értékelhető-e a tevékenység: igen, nem, nem tudom 

• az értékelés, visszajelzés: önértékelés; formális, külső; informális külső; nem tör-

tént értékelés 

• a tanultak hasznossága:1-től 5-ig terjedő skála vagy N (N=nem releváns, 1=egyál-

talán nem, 5=teljes mértékben) 

• megjegyzés: szabad szöveges válasz lehetőség. 

4.3.4.3. Eljárás 

A tevékenységnaplót a résztvevők online vezették egy személyre szóló azonosító-

val ellátott Google táblázatban önkitöltős módszerrel. A válaszadás anonim volt, ugyan-

akkor az azonosítóra azért volt szükség, mert a személyes tanulási tevékenységnaplókat 

a személyes e-mail címhez rendeltem a könnyebb és egyszerűbb kitöltés miatt. A Google 

Táblázat egy felhő alapú alkalmazás, így a válaszadók bármikor és bárhonnan tölthették 
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a tevékenységnaplót, akár még az okostelefonjukról is, ez valószínűleg segített a folyto-

nos kitöltések elérésében. A tevékenységnaplók adatait az előre meghatározott és a nap-

lóba már beépített kategóriák mentén tartalomelemzéssel, illetve Excel-el végezhető 

számítások készítésével dolgoztam fel. 

4.3.5. Esettanulmányok 

Esettanulmányt akkor érdemes alkalmazni, ha a „kutatás tárgya nehezen kvantifi-

kálható, a kontextus lényegi szerepet játszik és fontos, hogy a jelenséget saját természetes 

közegében vizsgáljuk”. (Szokolszky, 2004, 95. o.) A középpontjában állhat egy személy, 

intézmény vagy egy esemény is. (Szokolszky, 2004) Az esettanulmány kiválóan alkalmas 

a munkahelyi tanulás mintázatainak bemutatására a tudásintenzív IT iparágban, hiszen az 

ott megvalósuló tanulási gyakorlatok valószínűleg csak az IT szektorban működő szerve-

zeteknél öltenek hasonló formát. Az „esettanulmány egy soktényezős összetett folyamat, 

amely különböző kutatási módszerek kombinációjával valósulhat meg” (Golnhofer, 

2001, 17. o.), ezért segítségével a munkahelyi tanulás és azon belül az informálisan meg-

valósuló tanulási tevékenységek sokoldalúan és mélyrehatóan vizsgálhatók. Az esetta-

nulmányban kutatási módszerként a munkavállalók kérdőíves vizsgálatát, illetve a 

vezetőkkel és a munkavállalókkal a szóbeli kikérdezés módszerét, azon belül pedig a fé-

lig-strukturált interjúkat alkalmaztam. 

4.3.5.1. A minta, vagyis a vizsgálati személyek 

Az esettanulmány keretében három hazai informatikai iparágban működő informa-

tikai céget vizsgáltam. Az esettanulmány mintájába a három cég a kutatásban való rész-

vétel felhívására történő jelentkezés alapján került. Ez előrevetíti azt is, hogy a vizsgált 

vállalatok fontosnak tartják a munkahelyi tanulás, illetve a munkavállalóik tanulásának 

támogatását. Az esettanulmány kérdőíves kutatása során vizsgált személyek a nemi meg-

oszlás és az életkori átlag csoportonként (8. táblázat): 

 A vállalat B vállalat C vállalat 

Férfi 18 26 5 

Nő 5 2 2 

Életkori átlag (szórás) (év) 30,70 (5,23) 34,86 (8,71) 37, 86 (4,38) 

Összesen 23 28 7 

8. táblázat Az esettanulmányban vizsgált munkavállalók jellemzői 

A csoportok életkori átlaga között nincs szignifikáns eltérés (F=2,16, p=0,95). 
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Az esettanulmányokhoz tizenhét interjú készült, ebből hat vezetőt, hét olyan mun-

kavállalót, akik valamilyen szintű vezetői feladatot is ellátnak egyben, illetve négy mun-

kavállalót interjúvoltam meg. 

4.3.5.2. Mérőeszközök 

4.3.5.2.1. A kérdőíves vizsgálat 

Az esettanulmányban a munkavállalók kérdőíves vizsgálatára ugyanazt a saját ké-

szítésű mérőeszközt (kérdőívet) alkalmaztam, amelyet a kérdőíves kutatás fejezetben ko-

rábban már bemutattam.Az esettanulmányban résztvevő három cég kérdőíves kutatási 

eredményeinek összehasonlítása alapján feltételezhetően felvázolhatók a hazai tudásin-

tenzív informatikai iparágban dolgozó munkavállalók munkahelyi tanulásának mintáza-

tai és a munkahelyi tanulás támogatásának tendenciái. 

4.3.5.2.2. A félig-strukturált interjú 

Az esettanulmányban kiegészítő módszerként alkalmaztam a szóbeli egyéni kikér-

dezést (Nádasi, 1993) és formailag a strukturált és a strukturálatlan interjú keverékét, a 

félig-strukturált interjút használtam.A félig-strukturált interjú alkalmazását azért tartot-

tam célravezetőnek, mert a strukturált interjúkhoz hasonlóan előzetesen kialakított kér-

désekkel lehet dolgozni, amelyek meghatározott sorrendben követik egymást. Emellett 

hasonlóan a strukturálatlan interjúkhoz lehetőség van a beszélgetés során felmerült fontos 

vagy érdekes témakörök kifejtésére. Félig-strukturált interjúkat az esettanulmányban 

résztvevő három cég vezetőivel és munkavállalóival készítettem. Két interjúvázlattal dol-

goztam, egyik a vezetői interjúk során volt segítségemre, a másik a munkavállalói inter-

júk során, a kettő kombinációja pedig abban a szituációban, ahol az interjúalany 

vezetőként és munkavállalóként is nyilatkozott.30 Az interjún az alábbi kérdésköröket 

vizsgáltam: 

• a munkakör tudásintenzitása, 

• a folyamatos tanulás, önképzés szerepe, 

• a munkahely által biztosított tanulás támogatás és ezek hasznossága és hatékony-

sága, 

• tudásmenedzsment és annak szükségessége, 

• a tudásmegosztás a szervezetben és a kollégák között, 

                                                 

30 A vezetői pozíció mellett konkrét termelőtevékenységet is folytat, vagy osztott munkakörben dolgozik. 
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• a munkahelyi tanulás és a tudásmegosztás eszközei, 

• a munkahelyi tanulás és tudásmegosztás motivációi és ösztönzése, 

• nehézségek a munkahelyi tanulás és a tudásmenedzsment terén, 

• a munkához kapcsolódó tanulás egyéni vagy munkáltatói felelősség és feladat, 

• best practice a munkahelyi tanulásban és/vagy a tudásmegosztásban. 

A vezetői interjúk továbbá vizsgálták még: 

• a tanulás támogatás és a tudásmenedzsment megjelenését a HR stratégiában. 

A kutatás szempontjából az interjúalanyok alapadatainak (munkakör, mióta dolgo-

zik a munkahelyén) számító információk lekérdezésre kerültek az interjú bevezető rész-

ében. 

4.3.5.3. Eljárás 

A kérdőíves kutatás eljárása teljes mértékben megegyezett a kérdőíves kutatásnál 

leírtakkal. 

A félig-strukturált interjúk felvétele a következőképpen történt: Az interjúkat 2017. 

tavaszán és nyarán vettem fel. Az interjúalanyok anonim módon vettek részt a kutatásban. 

Az interjúk tervezett időtartalma 45–60 perc volt. Az interjúkat hangfelvételként rögzí-

tettem, majd az interjúk feldolgozását követően megsemmisítettem azokat. Az interjúkat 

egyfelől kvalitatív módon értékeltem, másfelől tartalomelemzést is végeztem rajtuk, 

amellyel a munkahelyi tanulás értelmezését, a hatékony tanulási eszközöket, a tudásme-

nedzsment szükségességéről és alkalmazásáról alkotott véleményeket, a tudásmegosztás-

hoz használt eszközöket azonosítottam. Az interjúkból összesítettem a tanulástámogatás, 

a tudásmenedzsment és a tudásmegosztás során tapasztalt nehézségeket, illetve az ezen a 

területen gyűjtött best practice-ket. 
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5. A kutatási eredmények bemutatása 

5.1. A mintavétel és az eredmények feldolgozásának módja 

A kérdőívek eredményeinek feldolgozását SPSS szoftver segítségével végeztem el. 

Mivel a minta elemszáma nem túl nagy, ezért következtetéses statisztikát kellett alkal-

mazni. A jelenségekre, folyamatokra levont következtetések nem csak a közvetlen vizs-

gálatokon alapulnak, hanem a matematikai statisztika és a valószínűségszámítás 

eredményein is. Az így kapott adatok lehetővé teszik, hogy az összegyűjtött információk 

között kapcsolódási pontokat, együttjárásokat és oksági viszonyokat határozzunk meg. 

(Molnár, 2010) 

5.2. A kérdőíves kutatás eredményei 

A kérdőívet 162 fő töltötte ki, ebből 104 fő esettanulmánytól függetlenül képezi a 

minta alapját, míg 58 fő azáltal került a mintába, hogy munkahelye esettanulmány ala-

nyaként részt kívánt venni a kutatásban. A kérdőíves kutatás eredményeinek leíró statisz-

tikai ismertetésében az adatok sok esetben négy csoportra bontva is láthatók. Az általános 

kérdőív elnevezésű csoportba az esettanulmánytól független válaszadók kerültek, a másik 

három csoport az „A”, a „B”, a „C” vállalat pedig a három esettanulmányban szereplő 

cég adatsorát jelöli szisztematikusan. A vizsgált személyek szociodemográfiai adatainak 

egy részét már a korábbi Kérdőíves vizsgálat című fejezetben bemutattam, ezért a továb-

biakban a kutatás szempontjából releváns adatok, a munkáltatással összefüggő adatok 

következnek, amelyeket a korábbi fejezetek még nem tartalmaztak. A teljes mintából 132 

fő Budapesten dolgozik, ez nem meglepő, mert országos szinten is jellemző, hogy a leg-

több IT cég a fővárosban működik. A munkakörök megoszlása nehéz kérdés, a kérdőív-

ben nyitott kérdésként szerepeltettem, hiszen a gyakorlat azt mutatja, hogy a különböző 

informatikai cégeknél ugyanazt a pozíciót gyakran teljesen másképpen nevezik. A szabad 

szöveges munkaköri megnevezések alapján tizenkét munkaköri kategóriát hoztam léte, 

amelyekbe besoroltam a válaszokat. A mintában többségében programozók, fejlesztők 

(48,1%, n=78), közép- és felsővezetők (11,7%, n=19), projektmenedzserek 

(11,7%,n=19), technikusok (8%, n=13) és tesztelők (6,8%, n=11) szerepeltek. 

(9. táblázat) 
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Munkakör Gyakoriság % 

Közép- és felsővezető 19 11,7 

Projektmenedzser 19 11,7 

Programozó, fejlesztő 78 48,1 

Tesztelő 11 6,8 

Technikus 13 8,0 

Designer 1 0,6 

Ügyfélszolgálat 1 0,6 

Értékesítő 5 3,1 

Üzleti elemző, szervező 2 1,2 

HR munkatárs, szervezetfejlesztő 3 1,9 

Irodai ügyintéző, asszisztens 5 3,1 

Egyéb 5 3,1 

Összesen 162 100,0 

9. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők munkakör szerinti megoszlása 

A válaszadók megoszlása arányosan képezte le a különböző méretű munkahelyeket 

az IT iparágban. A mintában szereplő munkavállalók 13%-a 10 fő alatt foglalkoztató cég-

ben, 36,4%-a 10–49 fős, 27,8%-a 50–249 fős szervezetben, míg 22,8%-a 250 fő feletti 

munkavállalót foglalkoztató vállalatnál dolgozik. (10. táblázat) 

Foglalkoztatottak száma Gyakoriság % 

10 fő alatt 21 13,0 

10–49 fő 59 36,4 

50–249 fő 45 27,8 

250 fő felett 37 22,8 

Összesen 162 100,0 

10. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők munkahelyén foglalkoztatottak száma 

A megkérdezettek szerint munkakörük erősen tudásintenzív, ötfokozatú skálán 

4,33 a kapott átlag (szórás:0, 802). Ezt megerősíti az is, hogy azzal az állítással, hogy 

minden nap tanulnak munkájuk során szintén magas mértékben értettek egyet (átlag: 

3,99, szórás: 0,965). (11. táblázat) 

  N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Munkakör tudásin-

tenzitása 

162 2 5 4,33 0,802 

Mindennap tanul 162 1 5 3,99 0,965 

11. táblázat A munkakör tudásintenzitása és a mindennapi tanulási tevékenység 

A kitöltők 78,4%-a (n=127) vett részt az elmúlt évben a munkáltatója által szerve-

zett vagy biztosított képzésen, továbbképzésen, oktatásin, tudásmegosztó alkalmon. 

(12. táblázat) 
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A munkáltató biztosított-e képzést Gyakoriság % 

Igen 127 78,4 

Nem 35 21,6 

Összesen 162 100,0 

12. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők munkáltatójuk által biztosított képzésen, tanulási lehe-

tőségen való részvétele az elmúlt évben 

Az elmúlt évben a munkáltató által biztosított képzésen, továbbképzésen, oktatá-

son, szervezett tudásmegosztáson résztvevő kitöltők közül belső tapasztalatmegosztó ese-

ményen (n=119), belső szakmai előadáson (n=118), külső szakmai előadáson (n=108), 

belső tréning jellegű szakmai képzésen (n=105) és külső online képzésen, tanfolyamon 

(pl. Cosúéra, webinárium, n=104) vettek részt, legkevesebben az egyebekben megjelöl-

teken (n=69), az IKT-tréningen (n=80), coaching folyamatban (n=91), mentor program-

ban (n=90), külső tanfolyamrendszerű szakmai képzésen (n=93) és nyelvi képzésen 

vettek részt (n=94). A kiemelt eredmények közül az IKT képzési lehetőségeken, illetve a 

nyelvi képzésen való alacsonyabb számú részvétel magától értetődő, hiszen az IT iparág-

ban mindkét képzési lehetőség a munkavégzéshez szükséges legalapvetőbb kompeten-

ciák fejlesztésére irányul. A válaszadók a megadott képzési, tanulási lehetőségek közül a 

belső tapasztalatmegosztó eseményt (átlag:4,01; szórás:1,04), a belső tréning jellegű 

szakmai képzést (átlag:3,98; szórás:0,920), a külső tréning jellegű szakmai képzést (átlag: 

3,98; szórás:0,896), a külső tanfolyamrendszerű szakmai képzéseket (átlag:3,95; szórás: 

0,913) és a mentor programban való részvételt (átlag: 3,92; szórás: 1,173) tartották a leg-

hasznosabbnak. Érdemesnek tartom megjegyezni, hogy a hasznosság megítélésében csak 

kis különbség volt a felsoroltak között. Az elemszámból hiányzó tételek esetében a vá-

laszadók az elmúlt évben nem vettek részt az adott képzési, tanulási lehetőségen. 

(13. táblázat) 

A munkáltató által biztosított képzés, tanulási lehetőség N Átlag Szórás 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 95 3,84 0,971 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 93 3,95 0,913 

Belső tréning jellegű szakmai képzés 105 3,98 0,920 

Külső tréning jellegű szakmai képzés 98 3,98 0,896 

Belső szakmai előadás 118 3,84 0,995 

Külső szakmai előadás 108 3,92 0,866 

Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl. idő-

menedzsment tréning) 
95 3,53 1,165 

Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (pl. idő-

menedzsment tréning) 
89 3,55 1,138 

Belső online képzés (vállalati e-learning) 100 3,04 1,238 

Külső online képzés (Coursera, webinárium) 104 3,63 1,025 

Nyelvi képzés 94 3,90 1,068 
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A munkáltató által biztosított képzés, tanulási lehetőség N Átlag Szórás 

Konferencia 101 3,47 1,154 

IKT- tréning (információs és kommunikációs technoló-

gia) 
80 3,14 1,156 

Belső tapasztalatmegosztó esemény 119 4,01 1,046 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl. meetup) 102 3,75 0,982 

Mentor program 90 3,92 1,173 

Coaching 91 3,85 1,264 

Egyéb, a felsorolásban nem szerepelt belső tudásmeg-

osztó esemény 
69 3,43 1,169 

13. táblázat Az elmúlt évben a munkáltató által biztosított képzések, tanulási lehetőségek hasznossá-

gának megítélése 

A megkérdezett munkavállalók 58,6%-a úgy véli, hogy a munkahelyén működik 

tudásmenedzsment (n=95), 16% (n=26) nem tud róla, ami inkább a nem választ adókhoz 

közelít és felveti annak a kérdését, hogy amennyiben mégis van tudásmenedzsment, de a 

munkavállaló nem tud róla, akkor annak működésével problémák, nehézségek vannak. 

(14. táblázat) 

Tudásmenedzsment működése Gyakoriság % 

Igen 95 58,6 

Nem 41 25,3 

Nem tudok róla 26 16,0 

Összesen 162 100,0 

14. táblázat A tudásmenedzsment működése a kérdőíves kutatásban résztvevők munkahelyén 

A munkáltatók számára számtalan tanulástámogatási lehetőség áll rendelkezésre, 

amellyel a munkavállalók tanulását támogathatják. A következő, 15. táblázat azt összesíti 

a négy válaszadói csoport szerinti bontásban, hogy milyen eszközöket, feltételeket bizto-

sít a dolgozóknak a munkáltatójuk a tanuláshoz. A válaszok alapján megállapítható, hogy 

a munkavállalók több mint 90%-ának (n=156) a munkahelyén rendelkezésére áll a szé-

lessávú internet, amelyet tanulásra is használhatnak, ez az IT–iparban alapvető infrastruk-

turális feltétel, ahogyan az IKT eszközökkel való ellátottság is, ennek megfelelően a 

válaszadók 72%-a (n=117) notebookot is kap nem csak munkavégzésre, hanem 

egyéni/személyes használatra is. Okostelefont a válaszadók 56%-a (n=91) kap, míg mo-

bilinternet előfizetést 58,6%-a (n=95), ezek az eszközök növelik a tanulási lehetőségeket 

is. Az eszközi feltételeken túl a legtöbbeknek csapatépítő eseményeken (n=137), szakmai 

tréningeken (n=111), külső tudásmegosztó eseményeken való részvételi lehetőséget 

(n=123), belső tapasztalatmegosztó eseményen való részvételi lehetőséget (n=106) biz-

tosítanak. A listában felsorolt lehetőségek közül legalacsonyabb számban a munkáltatók 

az egyéni képzéstámogatási keretösszeggel (n=19), IKT-tréning lehetőségekkel (n=19) – 
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amire vélhetően kevesebb is a munkavállalók igénye ebben az iparágban – , külső coach-

al (n=21), felsőoktatási tanulmányok támogatásával (n=29), az eszközök közül pedig tab-

let rendelkezésre bocsájtásával (n=10) támogatják a dolgozók tanulását. 

 Általános A vállalat B vállalat C vállalat Összesen 

Papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok biztosítása 

Igen 40 20 24 0 84 

Nem 61 2 2 4 69 

Nem tudom 3 1 2 3 9 

Online könyvtár hozzáférés/előfizetés biztosítása 

Igen 40 18 6 0 64 

Nem 59 2 12 5 78 

Nem tudom 5 3 10 2 20 

Szélessávú internethozzáférés a munkahelyen (tanulásra is használhatja) 

Igen 98 23 28 7 156 

Nem 6 0 0 0 6 

Nem tudom 0 0 0 0 0 

Mobilinternet előfizetés 

Igen 60 19 9 7 95 

Nem 43 2 15 0 60 

Nem tudom 1 2 4 0 7 

Laptop egyéni használatra 

Igen 64 21 25 7 117 

Nem 39 0 3 0 42 

Nem tudom 1 2 0 0 3 

Tablet egyéni használatra 

Igen 7 2 0 1 10 

Nem 94 13 23 6 136 

Nem tudom 3 8 5 0 16 

Okostelefon egyéni használatra 

Igen 55 20 9 7 91 

Nem 48 1 15 0 64 

Nem tudom 1 2 4 0 7 

Hazai konferencia részvétel 

Igen 64 17 18 5 104 

Nem 32 2 5 2 41 

Nem tudom 8 4 5 0 17 

Nemzetközi konferencia részvétel 

Igen 36 12 13 0 61 

Nem 57 6 8 7 78 

Nem tudom 11 5 7 0 23 

Szakmai képzés tanulmányi szerződéssel 

Igen 29 2 3 0 34 

Nem 53 8 9 6 76 

Nem tudom 22 13 16 1 52 



 124 

 Általános A vállalat B vállalat C vállalat Összesen 

Szakmai képzés tanulmányi szerződés nélkül 

Igen 36 4 3 2 45 

Nem 45 5 9 4 63 

Nem tudom 23 14 16 1 54 

Felsőoktatási tanulmányok tanulmányi szerződéssel 

Igen 19 3 7 0 29 

Nem 59 8 6 5 78 

Nem tudom 26 12 15 2 55 

Szakmai tréning 

Igen 73 13 21 4 111 

Nem 26 3 3 2 34 

Nem tudom 5 7 4 1 17 

Személyes hatékonyságot fejlesztő tréning (időgazdálkodás, asszertív kommunikáció 

Igen 42 11 13 4 70 

Nem 48 6 9 1 64 

Nem tudom 14 6 6 2 28 

Nyelvi képzés 

Igen 57 15 25 0 97 

Nem 39 6 2 7 54 

Nem tudom 8 2 1 0 11 

Csapatépítő események 

Igen 79 23 28 7 137 

Nem 24 0 0 0 24 

Nem tudom 1 0 0 0 1 

Online kurzus / tanfolyam (pl. coursera, webinárium) 

Igen 55 17 12 3 87 

Nem 41 2 9 4 56 

Nem tudom 8 4 7 0 19 

Különböző belső tudásmegosztó események (pl.előadás) 

Igen 69 21 27 6 123 

Nem 31 1 1 1 34 

Nem tudom 4 1 0 0 5 

Különböző külső tudásmegosztó események (pl.előadás) 

Igen 46 14 23 2 85 

Nem 46 4 2 4 56 

Nem tudom 12 5 3 1 21 

Szakmai mentor 

Igen 43 18 11 3 75 

Nem 52 2 9 4 67 

Nem tudom 9 3 8 0 20 

Külső coach 

Igen 12 1 8 0 21 

Nem 76 13 12 7 108 

Nem tudom 16 9 8 0 33 

Belső coach 

Igen 23 12 6 2 43 

Nem 67 6 12 5 90 

Nem tudom 14 5 10 0 29 
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 Általános A vállalat B vállalat C vállalat Összesen 

IKT tréning 

Igen 15 1 3 0 19 

Nem 65 8 10 4 87 

Nem tudom 24 14 15 3 56 

Belső online képzés (e-learning) 

Igen 49 12 7 1 69 

Nem 48 7 13 6 74 

Nem tudom 7 4 8 0 19 

Tanulmányi szabadság 

Igen 36 5 2 1 44 

Nem 47 6 11 5 69 

Nem tudom 21 12 15 1 49 

Szervezeti online tudástár (pl. belső wiki) 

Igen 60 16 26 6 108 

Nem 40 3 1 0 44 

Nem tudom 4 4 1 1 10 

Belső használatú közösségi oldal (pl. Facebook, G+) 

Igen 46 20 16 3 85 

Nem 53 3 9 3 68 

Nem tudom 5 0 3 1 9 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (meetup) 

Igen 32 19 26 0 77 

Nem 63 3 0 6 72 

Nem tudom 9 1 2 1 13 

Egyéni képzéstámogatási keretösszeg 

Igen 15 2 2 0 19 

Nem 62 9 14 6 91 

Nem tudom 27 12 12 1 52 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (tapasztalatcsere) 

Igen 61 20 19 6 106 

Nem 32 1 6 1 40 

Nem tudom 11 2 3 0 16 

Tanulásra fordítható időkeret 

Igen 42 12 11 3 68 

Nem 54 6 12 2 74 

Nem tudom 8 5 5 2 20 

15. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők munkáltatója által biztosított tanulási feltételek 

A tanulástámogatási eszközök alkalmazása mellett az is fontos szempont, hogy a 

munkavállalók hogyan ítélik meg a munkáltatójuk tanulástámogatásban nyújtott szerepét. 

Arra a kérdésre, hogy „Munkahelye milyen mértékben támogatja a dolgozók szakmai 

fejlődését képzések, tanulási lehetőségek vagy különböző kedvezmények biztosításá-

val?” a válaszadók ötfokú skálán kicsit jobb mint közepes, vagyis átlagos értékelést adtak 

(átlag:3,6; szórás:1,13), tehát feltételezhetően úgy érzik, hogy a munkáltatójuk nagyobb 

mértékben is támogathatná tanulásukat. (16. táblázat) 
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  N Átlag Szórás 

Devia-

tion 
Általános kér-

dőív 

104 3,50 1,215 

A vállalat 23 4,26 0,689 

B vállalat 28 3,46 0,838 

C vállalat 7 3,43 1,512 

Összesen 162 3,60 1,134 

16. táblázat A munkáltatók tanulástámogatási tevékenységének megítélése a munkavállalók szerint 

Az előbbi eredmények értelmezését egészíti ki az is, hogy a megkérdezettek ötfokú 

skálán szinte teljes mértékben szükségesnek tartják az önképzést, a folyamatos tanulást a 

munkájuk során (átlag: 4,81; szórás: 0,46), ez alapján az is érthető, ha magasabb igénye-

ket támasztanak a tanulástámogatás terén. (17. táblázat) 

  N Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Átlag Szórás 

Devia-

tion 
Önképzés szükséges-

sége 
162 3 5 4,81 0,463 

Összesen 162         

17. táblázat A munkavállalók vélekedése a munkához kapcsolódó önképzés szükségességéről 

A megkérdezett munkavállalók nem csak érzik a tanulás szükségességét, hanem 

cselekednek is, hiszen 79,6%-uk (n=129) nem kizárólag a munkájához, hanem a hobbi 

tevékenységéhez kapcsolódóan is fejleszti magát autonóm, önirányított tanulással. 

Kisebb arányban vannak azok, akik csak egyik területhez kapcsolódóan képezik önma-

gukat, és szinte azonos azok aránya, akik csak a munkájukhoz kapcsolódóan (9,9%, 

n=16), vagy csak a hobbi tevékenységükhöz kapcsolódóan (9,3%, n=15) fejlesztik ma-

gukat önirányított tanulással. (18. táblázat) 

Önképzés Gyakoriság % 

Igen, a munkámhoz kapcsolódóan és hobbi tevékenysé-

gemhez kapcsolódóan is 

129 79,6 

Igen, de csak a hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan 15 9,3 

Igen, de csak a munkámhoz kapcsolódóan 16 9,9 

Nem 2 1,2 

Összesen 162 100,0 

18. táblázat A munkavállalók önirányított, autonóm, informális tanulási tevékenysége a munkában és 

a szabadidőben 

A válaszadók egyébként hatékonynak tartják az önirányított informális tanulást 

mind a munkájukban (átlag:4,2; szórás:0,8), mind pedig a szabadidejükben (n=4,04; szó-

rás:0,9). (19. táblázat) 
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  N 
Mini-

mum 

Maxi-

mum 
Átlag 

Szó-

rás 

Informális tanulás hatékonysága munkában 162 2 5 4,20 0,810 

Informális tanulás hatékonysága szabadidőben 162 1 5 4,04 0,938 

Összesen 162         

19. táblázat A munkavállalók vélekedése az informális tanulás hatékonyságáról a munkában és a sza-

badidőben 

Az IT terület munkavállalói által a munkahelyi tanulásban leggyakrabban használt 

három eszköz a Google keresés (a használat gyakoriságának átlaga:4,8; szórás:0,5), a 

munkatársakkal való beszélgetés (átlag:4,34; szórás:0,9) és a szakmai blogok olvasása 

(átlag:3,94; szórás:1,1). A megadott lehetőségek közül legritkábban a szakmai blog vagy 

tutorial írását (átlag:2,2; szórás:1,4) alkalmazzák, ezek abban különböznek a többi lehe-

tőségtől, hogy nem csak tartalomfogyasztó, hanem tartalomgyártó a tevékenység, így a 

tudás összefoglalását, szintetizálását erőteljesebben segíti. A legritkábban használt esz-

közök között szerepelnek tartalomfogyasztást szolgáló eszközök is, ilyen a prezentáció-

megosztó portálok használata (átlag:2,25; szórás:1,3) és a papíralapú szakmai kiadványok 

olvasása (átlag:2,34; szórás:1,3). (20. táblázat) 

Tanulási eszközök N 
Mini-

mum 

Maxi-

mum 
Átlag Szórás 

Google keresés 162 1 5 4,82 0,545 

Wikipédia használata 161 1 5 3,60 1,261 

Szakmai blogok olvasása 162 1 5 3,94 1,096 

Szakmai blog vagy online tutorial írása 152 1 5 2,22 1,414 

Szakirodalom olvasása interneten (szakmai 

portál, szakfolyóirat, stb.) 
161 1 5 3,80 1,198 

Videók (Youtube, Usestream, stb.) nézése 161 1 5 3,37 1,263 

Közösségi oldalak használata (temati-

kus/szakmai csoportokban való részvétel) 
159 1 5 2,65 1,396 

Papíralapú szakmai kiadványok olvasása 

(könyv, folyóirat) 
156 1 5 2,34 1,327 

Munkatársakkal beszélgetés 159 1 5 4,34 0,899 

Prezentációmegosztó portálok használata 157 1 5 2,25 1,279 

Belső intranet, wiki használata 153 1 5 3,14 1,386 

20. táblázat A munkahelyi tanulásban használt eszközök gyakorisága 

Az eszközökön kívül számos más munkahelyi tanulási lehetőség gyakoriságát is 

mértem a kérdőívben. (21. táblázat) A kitöltők munkahelyi tanulásának leggyakoribb 

megvalósulási formái a felsoroltak közül a belső szakmai előadás (átlag:3,1; szórás:1,2), 

a belső tapasztalatmegosztó esemény (átlag:2,8; szórás:1,2), a belső tréning jellegű szak-

mai képzés (átlag:2,57; szórás:1,3) és a szakmai mentoring (átlag:2,5; szórás:1,4). A többi 
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válaszlehetőség már mind alacsonyabb értékű és az ötfokú skála alsó részében helyezke-

dik el. Ezzel szemben az előző táblában olyan eszközök szerepeltek, amelyek az önirá-

nyított, informális tanuláshoz használhatók, és azok között eredményük szerint 

mindösszesen három szerepelt a használat gyakoriságát mérő ötfokozatú skála alsó felé-

ben. 

Munkahelyi tanulási lehetőségek N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 142 1 5 2,25 1,162 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 144 1 5 1,99 0,993 

Belső tréning jellegű szakmai képzés 148 1 5 2,57 1,273 

Külső tréning jellegű szakmai képzés 147 1 5 2,12 1,158 

Belső szakmai előadás 153 1 5 3,14 1,211 

Külső szakmai előadás 152 1 5 2,39 1,218 

Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl. 

időmenedzsment tréning) 
142 1 5 2,05 1,113 

Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (pl. 

időmenedzsment tréning) 
142 1 5 1,74 1,076 

Belső online képzés (vállalati e-learning) 140 1 5 2,39 1,366 

Külső online képzés (Coursera, webinárium) 150 1 5 2,40 1,336 

Nyelvi képzés 144 1 5 2,36 1,442 

Konferencia 150 1 5 2,43 1,234 

IKT- tréning (információs és kommunikációs tech-

nológia) 
126 1 5 1,78 1,123 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (pl. Café, mű-

hely) 
146 1 5 q 1,235 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl. meetup) 144 1 5 2,47 1,284 

Szakmai mentoring 141 1 5 2,52 1,427 

Coaching 137 1 5 2,08 1,289 

21. táblázat Az egyes munkahelyi tanulási lehetőségek gyakorisága 

A rendelkezésre állás és a használat gyakorisága mellett fontos szempont, hogy a 

munkavállalók mennyire tartják önmaguk számára hatékonynak az egyes tanulási eszkö-

zöket, lehetőségeket, bár a két említett szempont között erős összefüggést feltételezek. 

(22. táblázat) A munkavállalók a felsorolt tételek közül a cselekvés általi, vagyis ebben 

az esetben a munka közbeni tanulást (learning by doing) (átlag:4,66; szórás:0,74), a kol-

légáktól való munka közbeni tanulást mint a shadowing vagy a pármunka (átlag:4,25; 

szórás:1,03) és a munkatársakkal való beszélgetést (átlag:4,20; szórás:0,96) tartották a 

leghatékonyabbnak a tanulás szempontjából. Legkevésbé hatékonynak az eredmények 

alapján a személyes hatékonyságot növelő belső (átlag:3,0; szórás:1,26) és külső (át-

lag:3,04; szórás: 1,30) tréninget, a papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok olvasását (át-

lag:3,06, szórás:1,34), a belső intranet használatát (átlag:3,20; szórás:1,28) és a blogok, 
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tutorialok írását (átlag:3,21; szórás:1,41) tartották. Azt azonban érdemes megjegyezni, 

hogy a legkevésbé hatékonynak tartott tételek is a skála közepén helyezkednek el. 

Tanulási lehetőségek, eszközök N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai 

képzés 
133 1 5 3,36 1,163 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai 

képzés 
137 1 5 3,65 1,141 

Belső szakmai tréning 136 1 5 3,60 1,084 

Külső szakmai tréning 139 1 5 3,71 1,124 

Személyes hatékonyságot növelő 

belső tréning (időmenedzsment) 
122 1 5 3,00 1,266 

Személyes hatékonyságot növelő 

külső tréning (időmenedzsment) 
120 1 5 3,04 1,305 

Belső szakmai előadás 149 1 5 3,57 1,164 

Külső szakmai előadás 139 1 5 3,66 1,126 

Belső tapasztalatmegosztó esemény 

(tapasztalatcsere, café, műhely) 
143 1 5 3,77 1,130 

Külső tapasztalatmegosztó esemény 

(meetup) 
134 1 5 3,47 1,122 

Konferencia részvétel 137 1 5 3,29 1,261 

Online képzés, tanfolyam elvégzése 

(pl. coursera; online szabadegyetem, 

webinárium) 

142 1 5 3,59 1,143 

Online oktatóanyagok / tutorialok 

egyéni feldolgozása 
148 1 5 3,99 1,037 

Online szakmai közösségekben való 

aktív részvétel 
128 1 5 3,39 1,256 

Közösségi oldalakon megosztott tu-

dás feldolgozása 
133 1 5 3,28 1,215 

Belső intranet, wiki használata 142 1 5 3,20 1,286 

Youtube videók, oktatóvideók önálló 

használata 
151 1 5 3,63 1,181 

Online szakmai fórum olvasása 151 1 5 3,89 1,055 

Szakmai blog olvasása 149 1 5 3,90 1,025 

Szakmai blog vagy tutoriál írása 117 1 5 3,21 1,417 

Papíralapú szakmai könyvek, folyó-

iratok olvasása 
142 1 5 3,06 1,346 

Szakmai mentoring 118 1 5 3,66 1,235 

Coaching 115 1 5 3,37 1,422 

Munkatársakkal beszélgetés 154 1 5 4,20 0,966 

Kollégától való munka közbeni tanu-

lás (shadowing, pármunka) 
149 1 5 4,25 1,033 

Learning by doing  150 1 5 4,66 0,749 

22. táblázat A munkavállalók vélekedése a munkahelyi tanulás egyes lehetőségeinek és eszközeinek 

hatékonyságáról 
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A Big Five személyiségteszt leíró statisztikáját (a faktorok átlagát, szórását, vala-

mint a mintában elért minimum és maximum értéket) a 23. táblázat mutatja. 

 N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Extraverzió 158 11,00 40,00 27,63 5,33 

Barátságosság 160 16,00 44,00 34,39 5,02 

Lelkiismeretesség 158 20,00 45,00 34,7 5,53 

Érzelmi stabilitás 159 10,00 40,00 28,35 6,43 

Nyitottság 159 24,00 50,00 36,39 5,3 

23. táblázat A kérdőíves kutatásban résztvevők Big Five teszten elért eredményeinek leíró statiszti-

kája 

Érdekes kérdés, hogy egy olyan környezetben, ahol a tanulás a napi munkatevé-

kenység része és az önképzést maguk a munkavállalók is fontosnak tartják és végzik is, 

ott vajon motiválhatók-e további tanulási lehetőségekkel? (24. táblázat) A megkérdezet-

tek közepesen vagy annál kicsit jobban motiválhatók konferencia vagy szakmai tréningen 

való részvétellel (átlag:3,78; szórás:1,2). Ha a részvételt a megszerzett tudás kollégákkal 

való megosztásának feltételéhez kötik, akkor ez a motiválhatóság egy keveset csökken, 

de nem jelentős mértékben (átlag:3,56; szórás:1,27). 

Ösztönzés módja N Mini-

mum 

Maxi-

mum 

Átlag Szórás 

Konferencia, szakmai tréning ösz-

tönzés 

162 1 5 3,78 1,216 

Konferencia, szakmai tréning ösz-

tönzés tudásmegosztási feltétellel 

162 1 5 3,56 1,271 

24. táblázat A konferencia, szakmai tréning részvétel mint ösztönzési eszköz a tudásmegosztás felté-

telével és anélkül 

Ha a válaszadó munkavállalóknak lehetősége lenne, akkor a munkához kapcsolódó 

szakmai ismeretek fejlesztését (43,2%), a nyelvi képzést (37%) és a munkához kapcso-

lódó soft skill-ek fejlesztését (29,6%) igényelnék munkáltatójuktól. (25. táblázat) A fel-

soroltak a munkavégzés hatékonyságának növelését célzó tanulástámogatási lehetőségek, 

amelyek nem az ismeretek hiányának pótlására, hanem a meglévők kiegészítésére, to-

vábbfejlesztésére irányulnak. 
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Tanulástámogatási lehetőség Az ezt választók 

száma (%) 

Általános A vállalat B vállalat C vállalat 

Nyelvi képzés 60 (37) 41 9 6 4 

IKT vagy digitális kompetenciák fejlesz-

tése 

6 (3,7) 5 0 1 0 

Munkához kapcsolódó soft skill-ek fej-

lesztése (kommunikáció, időmenedzs-

ment, előadói készség fejlesztése, stb.) 

48 (29,6) 31 9 4 4 

Munkához kapcsolódó szakmai ismere-

tek fejlesztése 

70 (43,2) 45 10 11 4 

Egyéni tanulás támogatása anyagi jutta-

tásokkal 

17 (10,6) 11 1 4 1 

Egyéni tanulás támogatása eszközökkel 

(laptop,, tablet) 

8 (5) 5 1 2 0 

Szakmai közösségek támogatása 5 (3,1) 3 1 1 0 

Konferencia részvétel 41 (25,2) 27 3 10 1 

Meetup részvétel 4 (2,4) 3 0 1 0 

Külső képzések, tréningek 24 (14,7) 15 4 5 0 

Tanúsítványt adó külső képzések 44 (27,1) 30 5 7 2 

Szakmai vizsgák kifizetése 19 (11,7) 17 0 2 0 

Munkaidő kedvezmény vagy tanulásra 

fordítható munkaóra 

36 (22,3) 21 8 6 1 

Online szakirodalom hozzáférés (e-

könyvtár) 

3 (1,9) 2 0 1 0 

Papíralapú szakirodalom 3 (1,9) 2 0 1 0 

Szakmai mentoring 17 (12,6) 13 2 1 1 

Coaching 24 (14,7) 17 4 2 1 

Kollégák közötti tudásmegosztás támo-

gatása 

15 (9,2) 6 4 4 1 

Semmit, nincs rá igényem 4 (2,5) 3 0 1 0 

25. táblázat A munkavállalók által igényelt tanulási lehetőségek 

A folyamatos tanulást, önképzést fontosnak tartó munkavállalók tanulásának moti-

válásáról sem szabad elfeledkezni. (25. táblázat) A legtöbb válaszadót (n=115) további 

szakmai fejlődési lehetőséggel, kihívást jelentő feladatokkal; fizetésemeléssel (n=61) és 

az innovatív ötletek támogatásával (n=49) lehet ösztönözni a további vagy még több ta-

nulásra. 
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Ösztönzési forma 
Az ezt választók 

száma (%) 
Általános A vállalat B vállalat C vállalat 

Fizetésemeléssel 61 (37,7) 41 5 13 2 

Szakmai fejlődési lehetőséggel, ki-

hívást jelentő feladatokkal 115 (71) 76 14 20 5 

Előléptetéssel 31 (19,2) 24 2 5 0 

Szóbeli elismeréssel, dicsérettel 38 (23,5) 26 4 7 1 

Mentori támogatással 34 (21) 18 11 2 3 

Mentori szerepkör betöltésének le-

hetőségével 15 (9,2) 13 0 0 2 

Tudásmegosztás és tapasztalat-

csere alkalmakkal 21 (13) 17 3 0 1 

Szakmai képzések elvégzésének 

támogatásával 31 (19,2) 17 7 6 1 

Oklevelet adó szakmai képzések 

elvégzésének támogatásával 38 (23,5) 25 5 6 2 

Innovatív ötletek támogatásával a 

szervezet részéről 49 (30,3) 32 7 7 3 

26. táblázat A munkavállalók tanulásának ösztönzési lehetőségei 

A kérdőíves kutatás alkalmasnak bizonyult az IT-s munkavállalók munkahelyi ta-

nulási szokásainak, azon belül a nem formális és informális tanulási mintázatoknak a 

vizsgálatára. A kérdőíves vizsgálat eredményei áttekintést adnak a munkahelyi tanulás 

jelenlegi helyzetéről mind a munkavállaló szemszögéből, mind pedig a munkáltatói sze-

repvállalás dolgozói észleléséről. Az eredmények igazolják, hogy a tudásintenzív mun-

kahelyen dolgozók munkahelyi tanulása nem csak intenzívebb, hanem a legutóbbi hazai 

felmérése eredménye (KSH, 2016) szerint az általános gyakorlatnál jobban is támogatott, 

annak ellenére, hogy ők még így sem elégedettek a munkahelyi tanulásuk támogatásával. 

A kérdőíves kutatás válaszadóinak 78,4%-a (n=127) vett részt az elmúlt évben a munkál-

tatója által szervezett vagy biztosított képzésen, oktatáson, tudásmegosztó alkalmon. A 

legtöbben belső tapasztalatmegosztó eseményen, belső szakmai előadáson, külső szakmai 

előadáson, belső tréning jellegű szakmai képzésen és külső online képzésen, tanfolyamon 

(pl. Cousera) vettek részt. Érdekes, hogy legkevesebben nyelvi képzésen, külső tanfo-

lyamrendszerű szakmai képzésen, coaching folyamatban, mentor programban és IKT-

tréningen vettek részt. 

A válaszadók munkavégzésének és a munkához kapcsolódó tanulásának infrastruk-

turális feltételei is kedvezőek, hiszen több mint 90%-uknak (n=156) rendelkezésére áll 

szélessávú internet, amelyet tanulásra is használhatnak, sőt 72%-a (n=117) notebookot is 

kap nem csak a munkavégzéshez, hanem egyéni/személyes használatra is. Emellett a 
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megkérdezettek több mint felének (58,6%, n=95) mobilinternet előfizetést és okostele-

font (56%, n=91) is biztosít a munkáltatója, ez jelentősen növeli a munkavállalók tanu-

lási, önképzési lehetőségét. A kutatásban megkérdezett munkavállalók azonban ötfokú 

skálán csak kicsit jobb mint közepesként, vagyis átlagosként (átlag:3,6; szórás:1,13) ér-

tékelték a munkáltatójuk tanulástámogatási tevékenységét. 

5.3. A tanulási tevékenységnaplózás eredményei 

A tevékenységnaplózásban részt vettek száma 19 fő (N=19), ebből 18 férfi (95%) 

és 1 (5%) nő. A résztvevők átlagéletkora 28,39 év (szórás:2,55). A foglalkoztatásuk hely-

színe 18 fő esetében a főváros, Budapest, 1 fő pedig home office-ban dolgozik külföldről. 

A tevékenységnaplózást folytatók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megosz-

lása: 7 fő mesterképzésen szerzett diplomát, 9 fő alapképzésen, 3 fő pedig középiskolai 

érettségivel rendelkezik. (27. táblázat) 

Végzettség Gyakoriság 

középiskola érettségivel 3 

alapképzésen szerzett diploma 9 

mesterképzésen szerzett diploma 7 

27. táblázat A tanulási tevékenységnaplózásban résztvevők legmagasabb iskolai végzettsége 

A tevékenységnaplózásban vizsgált személyek többsége, 11 fő szoftverfejlesztő 

mérnökként, programozóként dolgozik az IT iparágban. A naplózásban részt vett 2 felső-

és középvezető, 2 fő IT technikus, 2 fő IT tanácsadó és 1 fő designer, illetve 1 fő HR 

munkatárs. (28. táblázat) 

Munkakör Gyakoriság 

Felső és középvezető (COO,CTO) 2 

Designer 1 

HR munkatárs 1 

IT technikus 2 

IT tanácsadó 2 

Szoftverfejlesztő mérnök, programozó 11 

28. táblázat A tanulási tevékenységnaplózásban résztvevők munkaköre 

17 résztvevő dolgozik IT iparágban és munkakörben, 2 IT iparágban, de nem IT 

munkakörben. 13 fő teljes állású alkalmazott, 1 fő részmunkaidőben foglalkozatott, 2 fő 

diákmunkavállalóként dolgozik, míg 1 fő egyéni vállalkozóként és 2 fő egyéb foglalkoz-

tatási formában. (29. táblázat) 
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Foglalkoztatási forma Gyakoriság 

  teljes állású alkalmazott 13 

részmunkaidős alkalmazott 1 

diák munkavállaló 2 

egyéb 2 

egyéni vállalkozó 1 

29. táblázat A tanulási tevékenységnaplózásban résztvevők foglalkoztatási jellemzői 

A tevékenységnaplózásban résztvevők a munkakörüket ötfokú skálán 4,42 (szórás: 

0,51) mértékben tartják tudásintenzívnek, és az önképzést átlag 4,63 (szórás: 0,6) mér-

tékben tartják fontosnak a munkájuk szempontjából. (30. táblázat) 

  N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Tudásintenzitás 19 4 5 4,42 0,507 

Önképzés fontossága 19 3 5 4,63 0,597 

Összesen 19         

30. táblázat A tanulási tevékenységnaplózásban résztvevők munkakörének tudásintenzitása 

A tevékenységnaplózás alapegysége nem a kitöltők száma, hanem a kitöltött tevé-

kenységnaplókban található tevékenységek elemszáma. Összesen 346 tanulási tevékeny-

séget rögzítettek a kitöltők. Az egy válaszadó által egy hét alatt rögzített munkához és 

szakmai ismeretek fejlesztéséhez kapcsolódó tanulási események számának átlaga 17,3 

és szórása 5,28. (31. táblázat) 

 N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Válaszok száma 20 6,00 26,00 17,30 5,28 

Összesen 20     

31. táblázat A tanulási tevékenységnaplóban rögzített események egy munkavállalóra jutó heti átlaga 

5.3.1. A mért változók leíró statisztikája 

A továbbiakban a tevékenységnaplóban mért változók leíróstatisztikáját ismerte-

tem. A tevékenységnaplózás felvételi időszaka 2017.07.31 és 2017.08.20. között zajlott. 

A kitöltők ezen időszakban választhattak hét egymást követő napot, amikor folyamatosan 

töltötték a tanulási tevékenységnaplókat. A 32. táblázat azt mutatja, hogy az adott idősza-

kon belül melyik naptári napon mennyi tanulási tevékenység került rögzítésre. 
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Dátum Gyakoriság % 

31-JUL-2017 2 0,6 

01-AUG-2017 6 1,7 

02-AUG-2017 2 0,6 

03-AUG-2017 1 0,3 

04-AUG-2017 111 32,1 

05-AUG-2017 4 1,2 

06-AUG-2017 3 0,9 

07-AUG-2017 34 9,8 

08-AUG-2017 37 10,7 

09-AUG-2017 32 9,2 

10-AUG-2017 30 8,7 

11-AUG-2017 29 8,4 

12-AUG-2017 14 4,0 

13-AUG-2017 11 3,2 

14-AUG-2017 15 4,3 

15-AUG-2017 9 2,6 

16-AUG-2017 3 0,9 

17-AUG-2017 2 0,6 

18-AUG-2017 1 0,3 

Összesen 346 100,0 

32. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek száma az adatfelvételi napok szerint 

A tevékenységek rögzítésekor a napszakot is megjelölték a résztvevők, ez alapján 

a legtöbb tanulási tevékenységet délelőtt 6–12 óra (n=154) között rögzítették, illetve dél-

után 12–18 óra között (n=130). Este 18 óra után már jóval kevesebb (n=61) tanulási te-

vékenység került be a naplókba, azonban ez már az általános munkaidőn kívül eső 

időszak, ezenfelül ebben az iparágban a rugalmas munkaidő jelensége is gyakori. 

(33. táblázat) 

Időszak Gyakoriság % 

Délelőtt (6:00–12:00) 154 44,5 

Délután (12:00–18:00) 130 37,6 

Este (18:00–24:00) 61 17,6 

Éjszaka (0:00–6:00) 1 0,3 

Összesen 346 100,0 

33. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek száma napszakok szerint 

A rögzített tanulási tevékenységek időtartama leggyakrabban 10–30 perc közötti és 

ritkán haladta meg a kétórás időtartamot. (34. táblázat) 

Időtartam Gyakoriság % 

Kevesebb mint 10 perc 78 22,5 

10–30 perc 162 46,8 

1–2 óra 89 25,7 

Több mint 2 óra 17 4,9 

Összesen 346 100,0 

34. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek száma időtartamuk szerint 
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A rögzített tevékenységek munkához, szabadidőhöz és tanuláshoz kapcsolódását is 

vizsgáltam. A tanulási tevékenységek közül mindössze kettő (0,6%) kapcsolódott formá-

lis képzéshez/oktatáshoz. A napi rutinhoz és munkához, szakmai ismeretekhez kapcso-

lódó tanulási tevékenységekből 99 tétel, míg munkához, szakmai ismeretekhez és 

szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó tevékenységekből 112-t regisztráltak a résztve-

vők. Az adminisztrált tanulási tevékenységek közül a legtöbb csak munkához, szakmai 

ismeretekhez kapcsolódott (n=129), ez az összes rögzített tanulási tevékenység 37,3%-át 

tette ki. (35. táblázat) 

Tevékenységszféra Gyakoriság % 

Csak munkához, szakmai ismeretekhez kapcsolódó 129 37,3 

Formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó 2 0,6 

Munkához, szakmai ismeretekhez és szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó 112 32,4 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai ismeretekhez is kapcsolódó 99 28,6 

Más 4 1,2 

Összesen 346 100,0 

35. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek a munka és a szabadidő tevékenységszférájához kap-

csolódása 

A tanulási tevékenységekhez leggyakrabban használt eszközök a PC/notebook 

(n=164), illetve az okostelefon (n=64), 97 tevékenység esetében pedig nem alkalmaztak 

a munkavállalók semmilyen eszközt a rögzített tanulási tevékenységek során. 

(36. táblázat) 

Eszközök Gyakoriság % 

PC / Notebook 164 47,4 

E-book olvasó 3 0,9 

Tablet 1 0,3 

Okostelefon 64 18,5 

TV 1 0,3 

Más 16 4,6 

Nincs 97 28,0 

Összesen 346 100,0 

36. táblázat A rögzített tanulási tevékenységekhez alkalmazott eszközök gyakorisága 

A tanulási tevékenységeknek 109 alkalommal nem volt konkrétan megjelölhető 

forrása. A legtöbb alkalommal (n=41) viszont az elektronikus dokumentumok (pl. online 

tutorial) és a szakmai blogok (n=32) szerepeltek a tanulási tevékenységek forrásaként a 

naplókban. Az internetes hírpotálokat (n=27), a közösségi oldalakat (n=25) és a szakmai 

online fórumokat (n=24) is gyakran használták tanuláshoz a kitöltők. Legalacsonyabb 
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előfordulása a tanulási források között az online kurzusoknak (n=1), a videómegosztó 

portáloknak (n=1) és a szakmai folyóiratoknak, újságoknak volt. (37. táblázat) 

Tanulás forrásai Gyakoriság % 

Papíralapú dokumentumok (pl. tutorial) 4 1,2 

Elektronikus dokumentumok (pl. tutorial) 41 11,8 

Szakmai folyóiratok, újságok 1 0,3 

Online videómegosztó portálok 1 0,3 

Internetes kereső 20 5,8 

Más 23 6,6 

Internetes hírportálok 27 7,8 

Szakmai blog 32 9,2 

Szakmai internetes újságok 4 1,2 

Szakmai online fórum 24 6,9 

E-learning oldal 4 1,2 

MOOC (Pl.: Coursera, Edx) 1 0,3 

Belső wikipédia, tudástár 11 3,2 

Közösségi oldal 25 7,2 

Szakmai közösségi oldal 19 5,5 

Nincs 109 31,5 

Összesen 346 100,0 

37. táblázat A rögzített tanulási tevékenységekhez alkalmazott források gyakorisága 

A munkahelyi tanulás folyamatában általában előfordulnak közreműködő szemé-

lyek is, akik valamilyen módon részt vesznek az egyén ismeretszerzésében, vagy hozzá 

segítik ahhoz. A rögzített tevékenységek felénél jelen volt közreműködő személy is a 

tanulásban, nem meglepő módon leggyakrabban ez a személy a munkatárs (n=107) volt. 

(38. táblázat) 

Közreműködő Gyakoriság % 

Idegen 27 7,8 

Barát 7 2,0 

Társ / partner 2 0,6 

Munkatárs 107 30,9 

Nincs 176 50,9 

Más 27 7,8 

Összesen 346 100,0 

38. táblázat A rögzített tanulási tevékenységekben közreműködő személyek 

A közreműködők szerepük szerint kollégaként (n=80), információszolgáltatóként 

(n=34), mentorként (n=24) és peer-ként (n=14) funkcionáltak a tanulási tevékenységek 

során. (39. táblázat) 
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Résztvevők szerepük szerint Gyakoriság % 

Tanár / oktató/ tréner 5 1,4 

Mentor 24 6,9 

Információ szolgáltató 34 9,8 

Technikai segítség 2 0,6 

Peer (egyenrangú fél) 14 4,0 

Kolléga 80 23,1 

Más 5 1,4 

Nincs résztvevő 167 48,3 

Összesen 331 95,7 

Hiányzó tétel 15 4,3 

Összesen a hiányzó tételekkel együtt 346 100,0 

39. táblázat A rögzített tanulási tevékenységekben közreműködő személyek szerepük szerint 

A tevékenységnaplókban adminisztrált tanulási tevékenységek indítéka legtöbb-

ször a problémamegoldás (n=106) volt, vagy egyszerűen a szokásos napi tevékenységhez 

(n=93)kapcsolódott vagy abba ágyazódott be a tanulás. Előre tervezett tanulási tevékeny-

séget összesen 53 alkalommal rögzítettek a kitöltők, 49 esetben pedig nem volt különö-

sebb oka a tanulási tevékenységnek. (40. táblázat) 

Tanulás oka Gyakoriság % 

Kíváncsiság 42 12,1 

Problémamegoldás 106 30,6 

Szokásos napi tevékenység 93 26,9 

Nincs oka 49 14,2 

Tervezett tanulási tevékenység 53 15,3 

Más 3 0,9 

Összesen 346 100,0 

40. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek oka 

A tanulás a tevékenység módja szerint leggyakrabban olvasás (n=106), beszélgetés 

(n=94) és internetezés (n=64) útján valósult meg. A tanulási tevékenység megvalósulá-

sának legritkább módja az általános médiafogyasztás (n=1), az írás (pl. blog) (n=2) és a 

megfigyelés (n=5) volt. (41. táblázat) 

A tevékenység módja Gyakoriság % 

Interakció szakértővel (pl. oktató, tapasztalt kolléga, tanácsadó) 36 10,4 

Gyakorlati tapasztalat 20 5,8 

Önirányított tanulás 21 6,1 

Megfigyelés 5 1,4 

Beszélgetés 94 27,2 

Olvasás 103 29,8 
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A tevékenység módja Gyakoriság % 

Médiafogyasztás 1 0,3 

Internetezés 64 18,5 

Írás (pl. blog) 2 0,6 

Összesen 346 100,0 

41. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek a tevékenység módja szerint 

A munkához és szakmai ismeretekhez, érdeklődéshez kapcsolódó tanulás az esetek 

legnagyobb részében (n=209) nem kötődött eseményhez. Ha mégis, akkor az események 

közül formális meeting (n=61), informális találkozó (n=43) vagy véletlen találkozás 

(n=18) keretében valósultak meg a rögzített tanulási tevékenységek. 

Esemény Gyakoriság % 

Formális meeting 61 17,6 

Informális találkozó 43 12,4 

Tanóra 1 0,3 

Vállalati képzés / oktatás 4 1,2 

Társasági esemény 1 0,3 

Utazás 8 2,3 

Véletlen találkozás 18 5,2 

Nem volt esemény 209 60,4 

Más: 1 0,3 

Összesen 346 100,0 

42. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek eseményekhez kapcsolódása 

A munkához és szakmai érdeklődéshez kapcsolódó tanulási tevékenységek hely-

színe leggyakrabban a munkahely (n=212) volt, ezt követte nagyobb lemaradásban az 

otthon (n=86) és a tömegközlekedés (n=37). (43. táblázat) 

Helyszín Gyakoriság % 

Otthon 86 24,9 

Barát otthona 3 0,9 

Munkahely / iroda 212 61,3 

Más munkahelye 1 0,3 

Szabadidős helyszín 4 1,2 

Tömegközlekedés 37 10,7 

Egyéni közlekedés/utazás 1 0,3 

Szabadtér 1 0,3 

Más: 1 0,3 

Összesen: 346 100,0 

43. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek helyszín szerint 

Az összes rögzített tanulási tevékenységet tekintve a munkavállalók 346 esetből 

256 alkalommal értékelték tanulásként az általuk regisztrált tevékenységet. A megkérde-
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zettek mindössze 49 alkalmat nem tekintettek tanulásnak, illetve 41 alkalommal a napló-

zók nem tudták eldönteni, hogy tanulásként értékelik-e a az adott tevékenységet vagy 

sem. (44. táblázat) 

Tanulásnak értékeli-e a tevé-

kenységet 
Gyakoriság % 

Igen 256 74,0 

Nem 49 14,2 

Nem tudom 41 11,8 

Összesen 346 100,0 

44. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való értékelése 

A tanulási tevékenység értékelésének, visszajelzésének nagy szerepe van abban, 

hogy a munkavállaló mely tevékenységeit értékeli tanulásként. A tevékenységnaplókban 

szereplő tételek közül 286 esetben nem történt értékelés a tanulási tevékenységre vonat-

kozóan, 40 alkalommal pedig csak informális külső visszajelzést kapott a munkavállaló. 

Formális, külső értékelés 6 tanulási tevékenység esetében, míg önértékelés 8 alkalommal 

fordult elő. (45. táblázat) 

Értékelés, visszajelzés Gyakoriság % 

Önértékelés 8 2,3 

Formális, külső 6 1,7 

Informális, külső 40 11,6 

Nem történt értékelés 286 82,7 

Összesen 340 98,3 

Hiányzó tétel  6 1,7 

Összesen a hiányzó tételekkel együtt 346 100 

45. táblázat Értékelés és visszacsatolás a rögzített tanulási tevékenységekre vonatkozóan 

A kitöltők a rögzített tanulási tevékenységek közül 314 tételt értékeltek a megszer-

zett tudás, ismeret hasznossága szerint, ennek eredményeként a szerzett tudás hasznos-

sága az ötfokú skálán erős középértéket mutat (átlag:3,56, szórás:1,03). (45. táblázat) 

 
N Minimum Maximum Átlag Szó-

rás 

Mennyire volt hasznos, a szerzett is-

meret, tudás? (1–5) 
314 1 5 3,56 1,035 

Összesen 314         

46. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek során szerzett tudás, ismeret hasznosságának megíté-

lése 
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5.3.1.1. Tanulásnak értékelték-e tevékenységeiket? 

A tanulási tevékenységnaplókban arra is választ kerestem, hogy a munkavállalók 

milyen tényezők fennállása alapján tekintik a tevékenységüket munkahelyi vagy munká-

hoz kapcsolódó tanulásnak. Az esetek többségében (n=162) a tanulási tevékenység nem 

kötődött konkrét eseményhez, ha mégis, akkor jellemzően ez formális meeting (n=38) 

vagy informális találkozás (n=38) volt. Ez alapján megállapíthatjuk, sem az események-

nek, s ezáltal a formális és az informális kereteknek sincs szerepe abban, hogy mit tekin-

tenek munkahelyi tanulási tevékenységnek a munkavállalók . (47. táblázat) 

 

Visszagondolva Ön tanulásként 

értékeli-e a történteket? 
Összesen 

Igen Nem 
Nem 

tudom 

Esemény 

Formális meeting 46 6 9 61 

Informális találkozó 38 4 1 43 

Tanóra 1 0 0 1 

Vállalati képzés / oktatás 3 1 0 4 

Társasági esemény 1 0 0 1 

Utazás 4 3 1 8 

Véletlen találkozás 0 0 18 18 

Nem volt esemény 162 35 12 209 

Más: 1 0 0 1 

Összesen 256 49 41 346 

47. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése a kapcsolódó esemény alapján 

A tanulási források esetében is hasonló a helyzet, nem a tanulás során alkalmazott 

forrásoktól függ, hogy a munkavállalók tanulásként tekintenek-e az adott tevékenységre 

vagy sem. Egyedül az internetes hírportálok esetében gondolják egyértelműen azt, hogy 

azok használata nem számít tanulásnak (nem tekinti tanulásnak: n=25). A szakmai online 

fórumok mint tanulási források használatánál fordult még elő, hogy a 25 tételből 20 alka-

lommal tanulásként, azonban 4 alkalommal nem tanulásként értékelték a munkavállalók 

a tevékenységet. A többi forráshasználat esetében, még a közösségi oldal használatánál 

(n=24) is tanulásként értékelték a tevékenységet a munkavállalók. (48. táblázat) 
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Visszagondolva Ön tanulásként 

értékeli-e a történteket? 

Összesen Igen Nem 

Nem 

tudom 

Forrás 

Papíralapú dokumentumok (pl. tuto-

rial) 
4 0 0 4 

Elektronikus dokumentumok (pl. tu-

torial) 
40 0 1 41 

Szakmai folyóiratok, újságok 1 0 0 1 

Online videómegosztó portálok 1 0 0 1 

Internetes kereső 16 3 1 20 

Más 19 4 0 23 

Internetes hírportálok 1 25 1 27 

Szakmai blog 31 1 0 32 

Szakmai internetes újságok 4 0 0 4 

Szakmai online fórum 20 4 0 24 

E-learning oldal 4 0 0 4 

MOOC (Pl. Coursera, Edx, stb.) 1 0 0 1 

Belső wikipédia, tudástár 9 0 2 11 

Közösségi oldal 24 1 0 25 

Szakmai közösségi oldal 8 2 9 19 

Nincs 73 9 27 109 

Összesen 256 49 41 346 

48. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése az alkalmazott források szerint 

A tanulási tevékenység kiváltó okai közül a szokásos napi tevékenység esetében 

nem egyértelmű, hogy ezeket a tevékenységeket tanulásként kezelik-e a munkavállalók 

vagy sem. A kitöltők 93 alkalomból 45 alkalommal tanulásként, 37 alkalommal pedig 

nem értékelték tanulásként a tevékenységet és 11 esetben meg sem tudták ítélni azt. Ez 

arra enged következtetni, hogy nem csak az elméleti részben ismertetett tudományos ku-

tatásoknak, hanem a munkavállalóknak is nehézséget okoz a napi munkatevékenységbe 

integrálódó tanulás azonosítása. Hasonlóan, de azért kevésbé volt megosztó az azokról a 

tevékenységekről való gondolkodás, amelyeknek nem volt konkrét oka. Az említett tevé-

kenységekből (n=49) 26-ot tanulási tevékenységként azonosítottak és mindössze 2-t nem, 

ezenfelül 21 tevékenység esetében a munkavállalók nem tudták eldönteni, hogy az adott 

tevékenységet tanulásként értékelik-e. (49. táblázat) 
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Visszagondolva Ön tanulásként ér-

tékeli-e a történteket? 

Összesen Igen Nem 

Nem 

tudom 

A tevékenység oka 

Kíváncsiság 30 5 7 42 

Problémamegoldás 102 2 2 106 

Szokásos napi tevékenység 45 37 11 93 

Nincs oka 26 2 21 49 

Tervezett tanulási tevékenység 50 3 0 53 

Más 3 0 0 3 

Összesen 256 49 41 346 

49. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése a tevékenység oka szerint 

Érdekes megfigyelni azt is, hogy a tevékenység tanulásként történő megítélése ho-

gyan alakul a rögzített tevékenységek módja szerint. (50. táblázat) A két leginkább infor-

mális tanulási tevékenység a beszélgetés és az olvasás esetében a legmegosztóbb az, hogy 

tanulási tevékenységnek tekintik-e. A beszélgetés mint tevékenységi mód összesen 94 

alkalommal került rögzítésre, ebből 53 alkalommal tanulási tevékenységként gondoltak 

rá a munkavállalók, 28 alkalommal pedig nem tudták eldönteni, hogy tanultak-e általa 

vagy sem, és mindössze 13 alkalommal nem tekintettek a beszélgetésre tanulási tevé-

kenységként. Az olvasásról mint tevékenységről egyértelműbben el tudták dönteni a ki-

töltők, hogy tanultak-e a tevékenység által. Összesen 103 alkalommal szerepelt az olvasás 

a tevékenységnaplókban, így ez volt a leggyakrabban rögzített tevékenységi mód is. 

Mindössze 5 alkalommal nem tudták megítélni a válaszadók, hogy az olvasásuk tanulási 

tevékenység volt-e vagy sem. Az olvasás esetében volt a legnagyobb az aránya a rögzített 

tevékenység nem tanulásként való értékelésének is (n=29). 

 Visszagondolva Ön tanulásként ér-

tékeli-e a történteket? 
Összesen 

Igen Nem 

Nem 

tudom 

Tevékenység módja 

Interakció szakértővel (oktató, 

tapasztalt kolléga, tanácsadó) 
35 0 1 36 

Gyakorlati tapasztalat 19 1 0 20 

Önirányított tanulás 21 0 0 21 

Megfigyelés 4 1 0 5 

Beszélgetés 53 13 28 94 

Olvasás 69 29 5 103 

Médiafogyasztás 1 0 0 1 

Internetezés 52 5 7 64 

Írás (pl. blog) 2 0 0 2 

Összesen 256 49 41 346 

50. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése a tevékenység módja szerint 
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A tevékenységek több mint kétharmadában (n=256) tevékenységszférától függet-

lenül tanulásként értékelték a munkavállalók az általuk rögzített tevékenységeket. 

(51. táblázat) A nem tanulásként értékelt (n=35) és azon tevékenységek között, amelyről 

nem tudták eldönteni (n=26), hogy tanulásnak titulálják-e, azok túlnyomóan a napi rutin-

hoz és munkához kapcsolódó tevékenységek voltak. Ezekben az eredményekben is meg-

jelenik az informális tanulás mindennapi munkavégzésbe való integrálódása által okozott 

értelmezési nehézsége a munkahelyi tanulásnak. 

 

Visszagondolva Ön tanulásként ér-

tékeli-e a történteket? 

Összesen Igen Nem 

Nem 

tudom 

Tevékenységszféra 

Csak munkához, szakmai ismeretek-

hez kapcsolódó 117 5 7 129 

Formális képzéshez/oktatáshoz kap-

csolódó 2 0 0 2 

Munkához, szakmai ismeretekhez és 

szabadidős érdeklődéshez is kapcso-

lódó 97 8 7 112 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai 

ismeretekhez is kapcsolódó 38 35 26 99 

Más 2 1 1 4 

Összesen 256 49 41 346 

51. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése a tevékenységszférához kapcsoló-

dás szerint 

A tevékenységnaplózásban résztvevők esetében a tevékenység helyszíne nem ját-

szik különösebb szerepet a tanulási tevékenység megítélésében. (52. táblázat) A legtöbb 

munkahelyi tanulási tevékenység a munkahelyen (n=212) valósult meg, ezek közöl 33 

esetben nem tudták eldönteni a kitöltők, hogy tanultak-e az adott tevékenységből, az ott-

hon megvalósuló rögzített tevékenységek (n=86) esetében ez 5 esetben fordult elő. Ösz-

szeségében megállapítható, hogy a válaszadók az összes rögzített tevékenység több mint 

kétharmadát a tevékenység helyszínétől függetlenül tanulásként értékelték. 



 145 

 

Visszagondolva Ön tanulásként értékeli-e 

a történteket? 

Összesen Igen Nem Nem tudom 

Helyszín 

Otthon 71 10 5 86 

Barát otthona 2 0 1 3 

Munkahely / iroda 166 13 33 212 

Más munkahelye 1 0 0 1 

Szabadidős helyszín 3 0 1 4 

Tömegközlekedés 11 25 1 37 

Egyéni közlekedés/utazás 0 1 0 1 

Szabadtér 1 0 0 1 

Más 1 0 0 1 

Összesen 256 49 41 346 

52. táblázat A rögzített tevékenységek tanulásként való megítélése a tevékenység helyszíne szerint 

A továbbiakban néhány kereszttábla segítségével szemléltetem, hogy a tevékeny-

ségnaplókban vizsgált jellemzők miként alakulnak a különböző tevékenységszférák ese-

tén. Érdekes, hogy a kitöltők a csak munkához és a szakmai ismeretekhez kapcsolódó 

tanulási tevékenységeik során szinte ugyanannyi alkalommal nem vettek igénybe eszközt 

(n=59) a tanuláshoz, mint amennyien számítógépet vagy notebookot használtak (n=60). 

A munkához, szakmai ismeretekhez és a szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó tanu-

lásnál a legtöbben szintén számítógépet vagy notebookot (n=64), illetve okostelefont 

(n=36) használtak, a kitöltők kb. 10%-a pedig nem vett igénybe semmilyen eszközt. A 

napi rutinhoz és munkához, szakmai ismeretekhez is kapcsolódó tanulás az eszközhasz-

nálatban egyenletesebb eloszlást mutat, ebben az esetben is a legmagasabb a PC és note-

book használat (n=36), de nem sokkal kevesebb az eszközt nem használók száma (n=25) 

sem és szinte ugyanennyien használnak okostelefont (n=24) is a tanuláshoz. Az eszközök 

közül a számítógép és az okostelefon használata a meghatározó a munkához vagy szak-

mai ismeretekhez valamilyen mértékben kapcsolódó tanulási tevékenységek eseté-

ben.(53. táblázat) 
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Tevékenységszféra 

Összesen 

Csak munká-

hoz, szakmai 

ismeretekhez 

kapcsolódó 

Formális 

képzéshez/ 

oktatáshoz 

kapcsolódó 

Munkához, szak-

mai ismeretekhez 

és szabadidős ér-

deklődéshez is 

kapcsolódó 

Napi rutinhoz és 

munkához, szak-

mai ismeretekhez 

is kapcsolódó Más 

Eszköz 

PC / Notebook 60 2 64 36 2 164 

E-book olvasó 2 0 0 1 0 3 

Tablet 0 0 0 1 0 1 

Okostelefon 4 0 36 24 0 64 

TV 1 0 0 0 0 1 

Más 3 0 1 12 0 16 

Nincs 59 0 11 25 2 97 

Összesen 129 2 112 99 4 346 

53. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek során alkalmazott eszközök az egyes tevékenységszfé-

rák szerint 

A tanulási tevékenységeknek 109 alkalommal nem volt konkrétan megjelölhető ta-

nulási forrása. A megjelölt források között legtöbb alkalommal (n=41) az elektronikus 

dokumentumok (pl. online tutorial) és a szakmai blogok (n=32)szerepeltek. Az internetes 

hírpotálokat (n=27), a közösségi oldalakat (n=25) és a szakmai online fórumokat (n=24) 

is gyakran használták a kitöltők. A tanulási tevékenységnaplókban a legalacsonyabb elő-

fordulása a tanulási források között az online kurzusoknak (n=1), a videómegosztó por-

táloknak (n=1) és a szakmai folyóiratoknak, újságoknak volt. 

A csak munkához, szakmai ismeretekhez kapcsolódó tanulás forrásaként legtöbb-

ször (n=71) nem jelöltek meg semmit a kitöltők, az alkalmazott források közül legtöbbet 

az elektronikus dokumentumokat (pl. tutorial, n=22) használták. A napi rutinhoz és mun-

kához, szakmai ismeretekhez is kapcsolódó tanulásban leggyakrabban nem használtak 

forrást (n=19) vagy ha mégis, akkor azok internetes hírportálok voltak (n=19). A munká-

hoz, szakmai ismeretekhez és szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó tanulás esetében a 

leggyakrabban megjelölt források a közösségi oldalak (n=25), a szakmai blogok (n=21) 

és az online szakmai fórumok (n=19) voltak. (54. táblázat) 
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  Tevékenységszféra 

Összesen 

Csak 

munká-

hoz, szak-

mai 

ismeretek-

hez kap-

csolódó 

Formális 

képzés-

hez/ okta-

táshoz 

kapcso-

lódó 

Munkához, 

szakmai is-

meretekhez 

és szabad-

idős érdek-

lődéshez is 

kapcsolódó 

Napi rutin-

hoz és 

munkához, 

szakmai is-

meretekhez 

is kapcso-

lódó Más 

Forrás 

Papíralapú dokumentumok 

(pl. tutorial) 
0 0 0 4 0 4 

Elektronikus dokumentu-

mok (pl. tutorial) 
22 0 11 6 2 41 

Szakmai folyóiratok, újsá-

gok 
0 0 1 0 0 1 

Online videómegosztó por-

tálok 
0 0 1 0 0 1 

Internetes kereső 6 0 8 6 0 20 

Más 10 1 1 11 0 23 

Internetes hírportálok 0 0 1 26 0 27 

Szakmai blog 4 0 21 7 0 32 

Szakmai internetes újságok 0 0 3 1 0 4 

Szakmai online fórum 4 0 19 1 0 24 

E-learning oldal 0 0 4 0 0 4 

MOOC (Coursera, Edx.) 0 0 1 0 0 1 

Belső wiki, tudástár 8 1 0 2 0 11 

Közösségi oldal 0 0 25 0 0 25 

Szakmai közösségi oldal 4 0 5 9 1 19 

Nincs 71 0 11 26 1 109 

Összesen 129 2 112 99 4 346 

54. táblázat A rögzített tanulási tevékenységekhez használt tanulási források az egyes tevékenység-

szférák szerint 

A munkához, szakmai ismeretekhez kapcsolódó tanulás a tevékenységnaplók alap-

ján leggyakrabban beszélgetés (n=46) vagy szakértővel történő interakció során (n=31), 

míg a napi rutinhoz és munkához, szakmai ismeretekhez is kapcsolódó tanulás leggyak-

rabban olvasás (n=38) által valósult meg, utóbbi esetben a beszélgetés (n=35) is magas 

arányban jelent meg a tanulási tevékenység módjaként. A munkához, szakmai ismeretek-

hez és szabadidős érdeklődéshez is kapcsolódó tanulás módja már más mintázatot mutat, 

mert leggyakrabban internetezés (n=43) és olvasás (n=37) által jelent meg. A beszélgetés 

mint a munkához és szabadidős érdeklődéshez kapcsolódó tanulás módja 11 alkalommal 

szerepelt a tevékenységnaplókban. Az önirányított tanulás a munkához és szabadidős ér-

deklődéshez kapcsolódó, rögzített tevékenységek között szerepelt leggyakrabban (n=11). 

(55. táblázat) 
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  Tevékenységszféra 

Összesen 

Csak 

munká-

hoz, szak-

mai 

ismeretek-

hez kap-

csolódó 

Formális 

képzés-

hez/ okta-

táshoz 

kapcso-

lódó 

Munkához, 

szakmai is-

meretekhez 

és szabad-

idős érdek-

lődéshez is 

kapcsolódó 

Napi rutin-

hoz és 

munkához, 

szakmai is-

meretekhez 

is kapcso-

lódó Más 

Tevé-

kenység 

módja 

Interakció szakértővel 

(pl. oktató, tapasztalt 

kolléga, tanácsadó) 

31 1 2 2 0 36 

Gyakorlati tapasztalat 12 0 5 1 2 20 

Önirányított tanulás 4 1 11 5 0 21 

Megfigyelés 3 0 2 0 0 5 

Beszélgetés 46 0 11 35 2 94 

Olvasás 28 0 37 38 0 103 

Médiafogyasztás 0 0 1 0 0 1 

Internetezés 5 0 43 16 0 64 

Írás (pl. blog) 0 0 0 2 0 2 

Összesen 129 2 112 99 4 346 

55. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek módja az egyes tevékenységszférák szerint 

A különböző tevékenységszférákhoz kapcsolódó tanulás által szerzett tudás hasz-

nosságának megítélését mutatja az alábbi táblázat, amely alapján megállapítható, hogy a 

csak munkához, szakmai ismeretekhez kapcsolódó tevékenységek által szerzett tudást 

szignifikánsan hasznosabbnak ítélték meg a munkavállalók, mint a munkához, szakmai 

ismeretekhez és szabadidős érdeklődési körhöz, illetve a napi rutinhoz, munkához, szak-

mai ismeretekhez is kapcsolódó tanulási tevékenységek által szerzett ismereteket. A va-

rianciaanalízis eredményeit óvatosan kell értelmezni, mert nagyon kevés volt a formális 

képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó esemény a tevékenységnaplókban, az ilyen alacsony 

mértékű megjelenés nem várt eredmény volt. (56. táblázat) 
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Tevékenységszféra 
Átlagok különbsége*: 

p<0,001 
Sig. 

Csak munkához, szakmai 

ismeretekhez kapcsolódó 

Formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó 0,976 0,851 

Munkához, szakmai ismeretekhez és sza-

badidős érdeklődéshez is kapcsolódó 
0,580* 0,000 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai isme-

retekhez is kapcsolódó 
0,919* 0,000 

Más -0,274 0,973 

Formális képzéshez/ okta-

táshoz kapcsolódó 

Csak munkához, szakmai ismeretekhez 

kapcsolódó 
-0,976 0,851 

Munkához, szakmai ismeretekhez és sza-

badidős érdeklődéshez is kapcsolódó 
-0,396 0,988 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai isme-

retekhez is kapcsolódó 
-0,057 1,000 

Más -1,250 0,795 

Munkához, szakmai ismere-

tekhez és szabadidős érdek-

lődéshez is kapcsolódó 

Csak munkához, szakmai ismeretekhez 

kapcsolódó 
-,0580* 0,000 

Formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó 0,396 0,988 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai isme-

retekhez is kapcsolódó 
0,339 0,232 

Más -0,854 0,512 

Napi rutinhoz és munkához, 

szakmai ismeretekhez is 

kapcsolódó 

Csak munkához, szakmai ismeretekhez 

kapcsolódó 
-0,919* 0,000 

Formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó 0,057 1,000 

Munkához, szakmai ismeretekhez és sza-

badidős érdeklődéshez is kapcsolódó 
-0,339 0,232 

Más -1,193 0,296 

Más 

Csak munkához, szakmai ismeretekhez 

kapcsolódó 
0,274 0,973 

Formális képzéshez/oktatáshoz kapcsolódó 1,250 0,795 

Munkához, szakmai ismeretekhez és sza-

badidős érdeklődéshez is kapcsolódó 
0,854 0,512 

Napi rutinhoz és munkához, szakmai isme-

retekhez is kapcsolódó 
1,193 0,296 

56. táblázat Az egyes tevékenységszférákhoz kapcsolódó tanulás során szerzett ismeret, tudás hasz-

nossága 

A tanulási tevékenységek során alkalmazott források közül a munkavállalók úgy 

vélik, hogy a leghasznosabb tudáshoz, ismerethez a papíralapú dokumentumok (n=4, át-

lag:5,00) és az online videómegosztó oldalak (n=1, átlag:5,00) által jutottak. Ám ezt az 

eredményt fenntartással kell kezelni, mivel a változók elemszáma nagyon eltérő, ezért 

nem volt értelme varianciaanalízist végezni, így csak az átlagokat és a szórásokat lehet 

figyelembe venni. (57. táblázat) 
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Tanulási források N Átlag Szórás 

Papíralapú dokumentumok (pl. tutorial) 4 5,00 0,000 

Elektronikus dokumentumok (pl. tutorial) 40 3,98 0,947 

Szakmai folyóiratok, újságok 1 3,00   

Online videómegosztó portálok 1 5,00   

Internetes kereső 20 3,50 0,827 

Más 22 3,00 1,155 

Internetes hírportálok 3 3,33 0,577 

Szakmai blog 27 3,81 0,557 

Szakmai internetes újságok 4 4,50 0,577 

Szakmai online fórum 24 2,71 1,042 

E-learning oldal 4 4,25 0,500 

MOOC (Pl. Coursera, Edx.) 1 4,00   

Belső wiki, tudástár 11 3,55 0,820 

Közösségi oldal 25 2,88 0,526 

Szakmai közösségi oldal 19 3,26 0,991 

Nincs 108 3,76 1,084 

Összesen 314 3,56 1,035 

57. táblázat A különböző tanulási források által szerzett ismeret, tudás hasznossága 

Az előzőhöz hasonlóan a különböző tanulási tevékenységek módja szerint szerzett 

tudás hasznosságának megítélésének vizsgálatára sem volt érdemes varianciaanalízist al-

kalmazni, ezért szintén csak az átlagok és a szórások adatai állnak rendelkezésre. Ezek 

alapján a médiafogyasztás (n=1, átlag:5,00) és az írás (pl. blog) (n=2, átlag:4,50) által 

szerzett tudás hasznossága bizonyult a legmagasabbnak. A szakértővel történő interakció 

(n=36, átlag:4,31), a gyakorlati tapasztalat (n=19, átlag:4,21) és az önirányított tanulás 

(n=21, átlag:4,05) által szerzett tudást is igen hatékonynak tartották a munkavállalók. 

(58. táblázat) 

  N Átlag Szórás 

Interakció szakértővel (pl. oktató, tapasztalt kolléga, tanácsadó) 36 4,31 1,064 

Gyakorlati tapasztalat 19 4,21 1,084 

Önirányított tanulás 21 4,05 0,740 

Megfigyelés 4 2,75 0,500 

Beszélgetés 94 3,29 1,064 

Olvasás 78 3,58 0,845 

Médiafogyasztás 1 5,00   

Internetezés 59 3,15 0,887 

Írás (pl. blog) 2 4,50 0,707 

Összesen 314 3,56 1,035 

58. táblázat A rögzített tanulási tevékenységek különböző módjai szerint szerzett ismeret, tudás hasz-

nossága 
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A munkahelyi tanulás és annak informális mintázatai meglehetősen jól kirajzolód-

tak a tanulási tevékenységnaplók elemzése során. Úgy vélem az eredmények nem okoz-

tak meglepetést, megerősítették azt, hogy az informális tanulás leginkább a 

munkatevékenységbe és a napi tevékenységekbe ágyazódik (beszélgetés, olvasás, inter-

netezés), és önmagában akár mint önirányító tanulás sokkal kisebb mértékben van jelen 

a munkavállalók mindennapjaiban. 

5.4. Az esettanulmányok bemutatása 

A következőkben az eddigiektől eltérően egy új aspektusból vizsgálom meg a mun-

kahelyi tanulást, vagyis az esettanulmányok segítségével szervezeti szinten. Esettanul-

mányként három hazai IT iparágban működő informatikai céget mutatok be abból a 

szempontból, hogy ezeknél a szervezeteknél hogyan valósul meg a munkavállalók szak-

mai fejlődésének és a munkahelyi tanulásuknak a támogatása, és ezt a munkavállalók 

hogyan érzékelik. A munkahelyi tanulás mintázatait, feltétel– és eszközrendszerét, to-

vábbá a munkavállalók személyes tapasztalatait a kérdőíves adatfelvétel és a félig-struk-

turált interjúk elemzése alapján mutatom be. 

5.4.1. „A” vállalat 

Az „A” vállalat egy kizárólag magyar tulajdonosi körrel rendelkező, 2009-ben ala-

pított szoftverfejlesztő cég. A vállalat fő profilja az egyedi szoftverfejlesztés a legmoder-

nebb felhős technológiákkal, emellett az egyik ismert szolgáltató felhő alapú alkalmazás 

csomagjainak értékesítésével és bevezetésével is foglalkozik. A cég irodája Budapesten 

található, de több munkakör lehetőséget biztosít a munkavállalóknak külföldi utazásra is. 

A szervezeti felépítés üzletágakon alapul, és van egy ezt összefogó menedzsment, ame-

lyet az üzletágvezetők és a funkcionális területekért felelős személyek alkotnak az ügy-

vezetővel kiegészülve. Az egyes üzletágak önállók a működésben a vállalat üzleti 

céljainak és általános alapelveinek betartása mellett. A cég munkavállalóinak száma 35–

40 fő között mozog, folyamatosan szeretnék létszámukat növelni és bővülni, azonban ez 

a jelenlegi IT munkaerőpiacon nehézkes.Az „A” vállalat kiemelten fontosnak tartja és 

ezért ügyel is rá, hogy milyen emberi erőforrással dolgozik, ezért magas szakmai elvárá-

sokat támaszt leendő és jelenlegi munkavállalóival szemben. A munkavállalók megtartá-

sát kiemelt területként kezelik a cégnél, ezért nagy hangsúlyt fektetnek a 
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szervezetfejlesztésre és a tanulás támogatására is, ezeken a területeken is bátran kísérle-

teznek innovatív módszerekkel. A vállalatnál rugalmas a munkaidő, a törzsidőt az hatá-

rozza meg, hogy a munkavállaló melyik projekten dolgozik és miként egyezik meg erről 

a csapat. A vállalat munkavállalóinak lehetősége van home office-ból is dolgozni. A HR 

funkciók ellátásával egy főállású és egy részmunkaidős szakember foglalkozik, de a stra-

tégiai kérdésekben a management közösen dönt. Ezenfelül az üzletágvezetők és a csapat-

vezetők is ellátnak bizonyos HR feladatokat, például a szakmai támogatást vagy a 

teljesítményértékelést. 

A felvett interjúk tartalomelemzését az 59. táblázat foglalja össze. 

Vizsgált kategória 

Megjelenések 

száma az összes 

interjúban 

(N=11) 

Alkategóriák 
Megjelenések 

száma 

tudásintenzitás 11 nagymértékben tudásintenzív 11 

ösztönzés 7 szükséges ösztönözni 5 

tanulás eszköze 9 

online tanfolyam 8 

online szakmai cikkek, blogok, fó-

rumok olvasása 
5 

céges könyvtár 3 

konferencia 3 

videók 2 

tapasztalatmegosztó esemény 3 

céges TED 2 

Nyelvek Éjszakája 3 

tudásmenedzsment oldal 3 

motiváció 11 

új dolgok tanulása 4 

tanulás élvezete 3 

magasabb teljesítmény 2 

érdeklődés, kíváncsiság 3 

hatékony tanulástámogatás 10 időkeret 9 

hatékony tanulás 9 
informális tanulási formák 7 

formális tanulás 2 

szakmai fejlődés/támogatás 10 

konferencia 7 

mentor 4 

tanulási időkeret 11 

önképzés 11 
nagyon fontos 9 

amennyire szükséges 2 

tudásmegosztás módja és 

eszközei 
8 

tudásmegosztó alkalom 7 

informális tudásmegosztás 7 

tapasztalatmegosztó esemény 3 

kollégák egymás közti segítségké-

rése 
5 
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Vizsgált kategória 

Megjelenések 

száma az összes 

interjúban 

(N=11) 

Alkategóriák 
Megjelenések 

száma 

tudásmegosztás működése 11 
nagyon fontos terület 5 

jól működik 8 

best practice 7    

cég vs .munkavállalói feladat 

és felelősség 
11 

közös feladat/felelősség 9 

munkavállaló feladata/felelőssége 2 

problémák, nehézségek 11 

időhiány 9 

túlterheltség 2 

megosztásban inaktivitás 2 

59. táblázat Az „A” cégnél felvett félig-strukturált interjúk tartalomelemzése 

Az „A” vállalatnál 11 interjút vettem fel, mindegyik interjúalany férfi volt, munka-

körük szerint három vezetővel, közülük egy a napi „termelési” munkában is részt vesz, 

ezen felül egy projektmenedzserrel és hét fejlesztővel, programozóval készítettem inter-

jút. Az interjúalanyok egytől egyig nagymértékben tudásintenzívnek tartották a munka-

körüket, az egyik szakmai vezető így érzékeltette munkájának tudásintenzitását: 

„Nagyon tudás intenzív, hiszen az új technológiák közül eldönteni, hogy mivel fog-

lalkozunk és mivel nem, az az én feladatom és ezért az új technológiákat mind ismerni 

kell legalább olyan mértékben, hogy azt el tudjam dönteni, hogy ez a céges profilba bele 

illik-e vagy sem. Ez igazándiból nehéz dolog, mert ezáltal a céges dolgok, irányok meg-

határozása is az én kezemben van, tehát ez nagyon széleskörű látóteret követel meg.” 

(férfi, architect31 és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A dolgozók munkájának tudásintenzitásából is adódik, hogy az önképzés fontossá-

gáról is hasonlóan gondolkodnak, a 11 interjúalanyból 9 nagyon fontosnak és magától 

értetődőnek tartja. Az interjúalanyok közül 2 azonban csak annyira foglalkozik az önkép-

zéssel, amennyire éppen szükséges a munka szempontjából. A meginterjúvoltak többsé-

gének azonban a tanulás ösztönösen és hobbiként is jelen van az életében, ezért maga az 

önképzés is magától értetődő számukra. Ezt az alábbi példák illusztrálják: 

                                                 

31 A munkakörnek nincs a magyar nyelvben használatos megfelelője. Ezt a munkakört minden informatikai 

vállalat sajátos módon értelmezi. A pozíció betöltéséhez több éves szoftverfejlesztési tapasztalat szükséges. 

Az architect feladata a programtermékek architekturális tervezése, a programozás támogatása és a fejlesz-

tések technikai vezetése. 
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„Nagyon-nagyon fontos számomra az önképzés. Nem tudom ez ilyen belső kényszer, 

ami mindig jön vagy mi... Az oka az, hogy azt érzem, hogy nem tudok eleget.” 

(férfi, projektmenedzser, 1,5 éve dolgozik a vállalatnál) 

„Nekem ez egy hobbi, nyilván fontos is, de mivel mindig csináltam, soha nem is volt 

vele gond.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Másnak pedig azért fontos, mert: 

„élvezi az ember, hogy kipróbálhat új dolgokat és nem azért, hogy ott legyen a CV-

ben, hogy mihez értek, hanem sokkal inkább az élmény miatt.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy másik kolléga, akinek fontos szempont az általa elvégzett munka minősége is 

így vélekedett az önképzésről: 

„Hogyha nem képzem magam és nem tartok lépést azzal, amit csinálok egyszerűen 

fos lesz az, amit csinálok.” 

(férfi, operatív vezető, 1 éve dolgozik a vállalatnál) 

Akinek viszont nem annyira fontos az önképzés így fogalmazott: 

„Hát olyan szempontból, hogy szinten szeretnék maradni, mert hogy folyamatosan 

fejlődik az IT-ban minden és fitt szeretnék maradni, emiatt fontos, de úgy önmagában a 

tanulás annyira nem fontos nekem. Ha nem az IT-ban dolgoznék hanem mondjuk egy pék 

lennék, ahol ilyen elvárások nincsenek, akkor valószínűleg én nem igényelném, hogy ta-

nuljak.” 

(férfi, tesztelési vezető, 7 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az „A” szervezetben dolgozók tanulási motivációja sokféle, ugyanakkor egységes 

képet sugall arról, hogy milyen beállítódású, milyen célokkal rendelkező emberek alkot-

ják a csapatukat. Az új dolgok tanulása, megismerése mint motiváció 4 interjúban is meg-

jelent. Egy fejlesztő véleménye szerint: 

„A legjobb technológiával dolgozunk, ezért eléggé motiváltak vagyunk, mert nem 

olyat csinálunk, amit mások is. Úgy érzem, mi szoftverfejlesztők a tudásmegosztásban is 

nagyon motiváltak vagyunk, mert elismertek akarunk lenni egy nemzetközi szakterüle-

ten.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 
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Szintén az új dolgok tanulását hangsúlyozta egy másik fejlesztő: 

„A tanulás az, ami változatossá teszi a munkakört. Ez kell ahhoz, hogy hosszútávon 

jól érezzem magam és ez összességében a tanulásnak ez ilyen mellékterméke, hogy mit 

csinál az ember. A másik irány pedig az, hogy hosszabb távon nézve, ha az ember nem 

tanul semmit, akkor 3–4–5 éven belül a tudásának a háromnegyedét teszi elavulttá, így 

mind a munkahelyén mind a munkaerőpiacon csökken a tudása.” 

(férfi, architect, 1 éve dolgozik a vállalatnál) 

Van akiknél egyszerűen a kíváncsiságból, érdeklődésből származik a motiváció: 

„Kíváncsi vagyok. Szeretném tudni, hogy hogy működnek a dolgok, vagy hogy ho-

gyan lehetnék jobb. Szerintem ez a fő ok.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A szakmai előrelépés is komoly motivációs tényező a munkahelyi tanulásban, aho-

gyan azt a kérdőíves kutatás eredményei is mutatták. Az egyik interjúalany így fogalma-

zott: „Az motivál, hogy előrejussak szakmailag, feljebb a ranglétrán. Tehát a motivációm 

a szakmai elismertség, szóval nekem fontos, hogy a szakmai körökben tényleg ismerjék és 

elismerjék a munkám, és persze ott van mögötte a pénz is, ha szakmailag előrébb vagyok, 

annál többet tudok keresni is.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 6 éve dolgozik a vállalatnál) 

A szakmai előrelépés mellett az egyre komolyabb szakmai teljesítmény elérése is 

motiválja a tudásintenzív iparágban és a tanulásközpontú cégnél dolgozókat. Az egyik 

vezető motivációja például az, hogy: 

„Szeretem egyre jobban végezni a dolgomat, szoktam élvezni, hogy kompetensnek 

érezhetem magam sok területen. Engem az motivál, hogy az ember egyre jobb, egyre töb-

bet tud, így egyre több mindent meg tud oldani és ettől boldogabb.” 

(férfi, vezető projektmenedzser, 3 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az „A” vállalatnál direkt módon nem ösztönzik a tanulást és nem is érzik ennek 

szükségét sem a vezetői, sem pedig a munkavállalói oldalon: 

„Szerintem nem kell ösztönözni és általánosságban sem biztos, hogy jó modell az, 

hogy díjakat vagy jutalmat adnak azoknak, akik a legtöbbet tanultak, mert az lehet, hogy 

eltorzítaná az eredeti motivációt. Hatékonyabb a tanulás, ha ilyen önmagában való.” 

(férfi, architect, 1 éve dolgozik a vállalatnál) 
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Természetesen indirekt módon ösztönözve és támogatva van a tanulás a cégen be-

lül, ez úgymond beépült a szervezeti kultúrába például a pozitív visszacsatolások által: 

„Ha valaki saját magát fejleszti, az inkább azt mondanám, hogy ilyen alapelvárás, 

tehát nincs az külön jutalmazva. Ha ez egy olyan terület, ami a cég számára új és a céges 

irányvonallal egyezik, akkor ő kap olyan lehetőséget, hogy ő ezt a területet ki is tudja 

próbálni. Azt nem tudom, hogy a céges gyakorlatban ez jutalomnak számít-e, de akik itt 

dolgoznak, azoknak ez egy jutalom és motiváció, hogy új dolgokkal foglalkozhatnak.” 

(férfi, tesztelési vezető, 7 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az egyik vezetőnek például komolyan el kellett gondolkodnia a tanulás ösztönzé-

sére irányuló kérdésen: 

„Nem tudom, hogy van-e külön elismerés, mert ez olyan automatikus, hogy aki eze-

ket jól csinálja, jól oktat vagy jól hozza be az új ismereteket, tudást, akkor ezt a többiek 

megköszönik. Az informatikus világban eléggé megbecsülés alapú ranglisták vannak, te-

hát ki mennyire profi, ki mennyire ügyes, ki mennyire jó. Nyilván aki tartja az oktatásokat, 

tudásmegosztást, tanulja folyamatosan az új dolgokat, az mindig feljebb kerül ezen a 

ranglétrán, szóval szerintem a tanulásra nem kell ösztönözni, motiválni az embereket. Ez 

egy szerencsés szektor.” 

(férfi, vezető projektmenedzser, 3 éve dolgozik a vállalatnál) 

Ha motiválni és ösztönözni nem is feltétlenül szükséges az „A” vállalatnál dolgo-

zókat, ez a szakmai fejlődésük támogatására nem igaz, hiszen a szervezet külön hangsúlyt 

fektet erre és a munkavállalók ezt el is várják a munkaadójuktól. A szakmai fejlődés tá-

mogatásának számtalan formáját sorolták fel az interjúk során, leggyakrabban a tanulási 

időkeret biztosítását, a konferencia-részvétel finanszírozását és a szakmai mentor támo-

gatását említették. Néhány gondolat összefoglalóként a cég tanulástámogatási tevékeny-

ségéről az interjúkból: 

„Van könyvtárunk, lehet menni konferenciákra, lehet menni tanfolyamokra. Régeb-

ben voltak ilyen informális körök, ahol meg lehetett osztani a tudást, a tapasztalatot havi 

rendszerességgel.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 3,5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy szoftverfejlesztő tapasztalata ezen a területen: 

„Voltak az angol képzések, vannak különböző szakmai fórumok, amin tudást tud-

tunk megosztani egymással. Voltam konferencián, támogatták a Coursera-s képzéseket 
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akár pénzben és akár időben is. Mindig van egy tapasztalt kolléga, akihez fordulhattam, 

mielőtt belefutottam volna szakmai hibába és akkor direktbe tapasztalatot cseréltünk.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy harmadik kollégájuk mást emelt ki a szakmai fejlődés támogatásának módjai 

közül: 

„A munkaidő bizonyos részét lehet tanulásra fordítani. Vannak ilyen tudásme-

nedzsment vagy tudásmegosztó események, belső tudásmenedzsment rendszer, különböző 

levelező listák és közösségi csoportok is, ahol tudásmegosztás történik.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az interjúk során arról is kérdeztem a munkavállalókat, hogy a munkahelyi tanulá-

suknak mi a leghatékonyabb módja és milyen eszközöket használnak hozzá. Az interjúk-

ban egyértelműen előnyben részesítették az informális tanulási alkalmakat mint a tanulás 

leghatékonyabb módját (7 interjú) és ennek megfelelően alakult a tanuláshoz kapcsolódó 

eszközhasználat is: legtöbb alkalommal az online tanfolyamokat, kurzusokat említették, 

majd az online szakmai cikkek, blogok, fórumok olvasását. Emellett a tanulás eszközei 

között többször említették a céges könyvtárat, a konferencia részvételi lehetőségeket, a 

videókat, a tapasztalatmegosztó eseményeket és a saját kezdeményezésű céges tudásmeg-

osztó alkalmakat mint például a Nyelvek Éjszakáját vagy az inspiratív jellegű céges TED-

et. 

Az egyik vezető sok eszközt és tanulási forrást említett meg az interjújában, amely 

valamennyire átfogó képet ad az „A” szervezetnél biztosított tanulási eszközökről, forrá-

sokról és informális tanulási lehetőségeket is kiemelt: 

„Sok minden fellelhető nálunk. Én rajta vagyok ilyen levelező listákon amúgy, blo-

gokat is olvasok, mert van egy-két ember, aki ilyen menedzsment téren eléggé mérvadó 

és lehet tőlük tanulni. Újságokat is olvasok főleg külföldről, ha tudok beszerezni egyet-

kettőt. Könyvet is olvasok rendszeresen, abból mindig van nálam néhány a céges könyv-

tárból. Hasonló beosztású, munkakörű kollégákkal szoktunk összeülni havonta egyszer 

ilyen tapasztalatcserére, ez rendszeres. Néha mi szervezünk meetup-okat és ezen felül még 

van sok belső céges tudásmegosztó eseményünk is. Például a Nyelvek Éjszakája, az ilyen 

új technológiai skill-ek behozására van, de vannak szakmai előadások, meg konferencia 

beszámolók és néha oktatások, workshopok is. Az informálisabb, ha összezárunk néhány 

okos embert , mert így sokkal intenzívebb a tudásátadás ilyenkor, még akkor is ha egy sör 



 158 

mellett történik, de több minden tud átmenni ilyenkor, mint máskor egy három napos tré-

ninggel. Jobban odafigyelnek az emberek és sokkal gyakorlatiasabb ez az egész.” 

(férfi, vezető projektmenedzser, 3 éve dolgozik a vállalatnál) 

A szervezetnél a tudásmenedzsment működtetésével, a tudásmegosztás támogatá-

sával kiemelten foglalkoznak, amely a felvett interjúkból is kiderült, hiszen 8 interjúalany 

is úgy vélekedett, hogy jól és szervezetten működik ez a cégnél, 5 fő pedig kiemelten 

fontos területnek titulálta nem csak a cég, hanem a munkavállalók szempontjából is. Az 

egyik meginterjúvolt vezető gondolata a szervezetben működő tudásmenedzsmentről: 

„Szoktunk elégedetlenkedni, mert az viszi előre a dolgokat, de összehasonlításkép-

pen nekem sok cégre van rálátásom és ahhoz képest a top 10%-ban vagyunk. Nálunk ez 

egy nagyon fontos kérdés, amire odafigyelünk mind szervezettségileg, mind lehetőségek-

ben és még ha ezt anyagilag nem is tudjuk mindig megengedni magunknak kis cégként, 

de összességében elég jól állunk ezzel.” 

(férfi, vezető projektmenedzser, 3 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy fejlesztő pedig a szervezeten belüli tudásmegosztásról mesélt a saját szemszö-

géből: 

„Főleg ilyen informális keretek között látom megvalósulni például ebédnél, kávé-

zásnál, beszélgetésnél. Vannak tudásmegosztó események, például sokszor, ha megyünk 

meetup-ra vagy konferenciára azt általában belsőleg is előadjuk előtte, ami jó, mert má-

sok meghallgatják és adnak visszacsatolásokat az előadásokról. Ezen kívül vannak más 

események is, például amit Nyelvek Éjszakájának hívunk, ahol kicsit komplexebb a tudás-

megosztás és ahol kicsit gyakorlatiasabb dolgokkal foglalkozunk.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 6 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy másik fejlesztő a kollégák közötti tudásmegosztás egy más hatékony, szintén 

informális módját említette: 

„Szerintem az informális tudásmegosztás sokkal jobban működik mint a formális, 

tehát hogyha egy projekten dolgoznak az emberek, akkor annak egy nagyon jól kialakult 

kultúrája van, ilyen például a code review, amikor legalább még egy ember megnézi a 

kódot, vagyis a munkámat és leírja róla a véleményét.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 
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A munkahelyi tanulás támogatás és a tudásmegosztás nehézségeiről is kérdeztem 

az interjúalanyokat, a legkomolyabb problémát egyértelműen az időhiány és a túlterhelt-

ség jelenti a cégnél. Elenyésző mértékben, de néhány munkavállaló inaktivitását is prob-

lémaként élte meg két interjú alany. A túlterheltségről az egyik vezető így vélekedett: 

„Túl nagy a terhelés, nem állunk egyszerűen üresben és azt meg sokszor elfelejtjük, 

hogy a tudásmegosztás az nem üresben állás.” 

(férfi, operatív vezető, 1 éve dolgozik a vállalatnál) 

Egy fejlesztő más nézőpontból a kollégák nem egyenlő mértékű részvételét nevezte 

meg nehézségként: 

„Néhány ember az, aki állandó átadóként szerepel a cégben és igazából mindenki 

hozzájuk fordul, ami nem biztos, hogy nekik jó, mert túl sok idejük megy rá a tudásmeg-

osztásra vagy ez esetleg széttöredezi a napjaikat. Közben lehet, hogy másnak is megvan 

az a tudása, csak ő nem szerepel, így kevésbé van szem előtt és ezért őket nem is kérdezik 

annyian.” 

(férfi, architect, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Fontos kérdés, hogy a tudásintenzív iparágakban, ahol a szakmai tudás frissen tar-

tása alapvető fontosságú, ott a tanulás támogatása a munkáltató felelőssége és feladata 

vagy a munkavállalóé. Az interjúk alapján erről viszonylag egyöntetű az „A” cégnél dol-

gozók véleménye, a 11 interjúalanyból 9 szerint mindkét fél közös felelőssége és feladata, 

2 interjúalany szerint pedig inkább a munkavállaló magánügye kell legyen a tanulás. 

Az egyik megkérdezett vezető is az osztott felelősséget látja a jó megoldásnak: 

„Szerintem mind a két fél feladata, mert aki ebben az iparágban akar dolgozni, 

annak akkor ugyanúgy magát is kell fejlesztenie , hogy jó pozícióba kerüljön, hogyha 

vannak ambíciói. Másrészt a munkáltató érdeke is, hogy hatékonyabb legyen a csapata. 

Észrevehető, hogy a jó emberek jobban ott maradnak egy olyan cégnél, ahol a szakmai 

fejlesztésbe és a tudásmenedzsmentbe több energiát fektetnek.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az egyik programozó is hasonlóan gondolkodott a kérdésről: 

„Engem mint munkavállaló érdekel, hogy tanuljak és lépést tartsak vagy fejlődjek 

szakmailag. Ez konkrét anyagi előnyt is jelenthet, hiszen jobb pozíciót kapok. Viszont a 

munkáltatónak nem szabad elengednie a munkavállalója kezét, tehát az nagyon jó, ha 

támogatják a tanulást, mert lehet elhúznék onnan, ahol nem foglalkoznak velem és ha 
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nekem ténylegesen könyveket kellene vennem, meg konferencia belépőket fizetnem, mert 

azért azok nem olcsók.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az interjúk zárásaként a munkahelyi tanulás és a tudásmegosztás jó gyakorlatairól 

kérdeztem a munkavállalókat, összesen 7 interjú alany fogalmazott meg best practice-ket, 

ezekből néhány a két vezetőtől: 

„Nálunk sokat számított az, hogy a tudásmenedzsment hogyan van tervezve, kom-

munikálva. Volt, hogy a cég éppen nem volt top formában, de akkor is volt egy személyi 

felelőse az ügynek, aki utánajárt az embereknek és megbökdöste őket, hogy nem-e lenne 

kedvük tartani valamit és általában motivációt adott ebbe az egészbe.” 

(férfi, vezető projektmenedzser, 3 éve dolgozik a vállalatnál) 

„Általában kihívást keresnek a fejlesztők és ha viszonylag nehezebb problémákat 

adunk nekik, akkor motiváltabbak lesznek és a problémamegoldás közben egy csomó új 

információt felszednek és új dolgokat tanulnak.” 

(férfi, architect, 1 éve dolgozik a vállalatnál) 

Végezetül két nagyon egyszerű jó tanács két fejlesztőtől: 

„Válassz olyan munkahelyet, ahol lehet tanulni és támogatnak.” 

(férfi, architect és szakmai vezető, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

„Mindig olyan mellett ülj, aki jobban tudja a dolgokat és tanulhatsz tőle.” 

(férfi, szoftverfejlesztő, 3,5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A felvett interjúk jól demonstrálják, hogy az "A" vállalatnál a munkavállalók tanu-

lásának támogatása és a szervezeti szintű tudásmegosztás támogatása, a tudásmenedzs-

ment működtetése a mindennapok része. A jól szervezettség hátterében az áll, hogy a HR 

felelőssége a rendszer működtetése, ugyanakkor a működéshez elengedhetetlen a pozitív 

és példamutató vezetői hozzáállás, illetve a kollégák pozitív viszonyulása a tanuláshoz és 

a tudásmegosztáshoz. A megkérdezett munkavállalók annak ellenére sem elégedettek tel-

jes mértékben, hogy tapasztalatuk szerint is átlag feletti a fejlődésük támogatása. Problé-

maként az iparágban legjellemzőbb akadállyal, az idő- és erőforráshiánnyal küzdenek. 

Folyamatosan fejlesztik tanulástámogatási gyakorlatukat, hiszen tisztában vannak vele, 

hogy a szervezet egyik legfőbb versenyelőnye és munkáltatói értékajánlata a tanulástá-

mogató közeg. 
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5.4.2. „B” vállalat 

A „B” vállalat a világ egyik vezető kommunikációs szoftver és szolgáltatási cégé-

nek magyarországi fejlesztő központja, amely 20 éve alakult. A cég munkavállalóinak 

száma 60–70 fő közötti, ezen belül egy közel 50 fős csapat kritikus kommunikációs rend-

szerek fejlesztésén dolgozik. A hazai cég egy lapos vállalati struktúrában működik, az 

ügyvezetői szint alatt egyetlen csoportvezetői szint működik. Az itthoni fejlesztő központ 

teljeskörű felelősséggel végzi a termékfejlesztés egész spektrumát, a követelmények 

elemzésétől és priorizálástól kezdve a fejlesztésen át a vevők támogatásáig. A „B” szer-

vezet igyekszik nagyvállalati környezetben is a startup kultúra lényeges elemeit fenntar-

tani és a szakmai elképzeléseknek, ötleteknek szabadságot biztosítani. A szervezetnél 

fontosnak tartják, hogy a munkatársakkal közösen egyéni és csoportos felelősségen ala-

puló vállalati kultúrát építsenek. A csoportok keresztfunkcionálisan lettek kialakítva, 

hogy a folyamatok gyorsan, minimális információs veszteséggel és fennakadással tudja-

nak működni.A létszámbővítési terveket a globális vállalat pénzügyi helyzete és a termék 

sikere alapján a globális menedzsment határozza meg. A szervezet 2017 év elején egy 10 

fős bővítést hajtott végre, a létszám azóta stagnál. 

A napi munkavégzés rugalmas munkaidőben, nagyfokú szabadság és felelősség-

vállalás keretei között zajlik. A HR kiemelt szerepet kap a központi funkciók között, mi-

vel az üzletág tudásintenzív, nagy hozzáadott értékű tevékenységet foglal magába. A HR 

üzleti szempontból releváns stratégiáját és döntéseit az ügyvezető határozza meg, köz-

ponti HR támogatással. A HR adminisztratív funkciót helyben, illetve részben kiszer-

vezve működtetik. A szükséges kapacitás biztosítása, valamint a magas teljesítmény 

érdekében kiemelt szerepet kap a munkatársak elkötelezettségének növelése, a szakmai 

fejlődés elősegítése, valamint új kollégák toborzása, a munkáltatói márka építése és erő-

sítése. Az utánpótlásnevelés egyik legfontosabb bástyája a gyakornoki program. Átlago-

san minden csapatban foglalkoztatnak egy gyakornokot. 
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A felvett interjúk tartalomelemzését a 60. táblázat foglalja össze. 

Vizsgált kategória 

Megjelenések 

száma az ösz-

szes interjúban 

(N=4) 

Alkategóriák 
Megjelenések 

száma 

tudásintenzitás 4 nagymértékben tudásintenzív 4 

ösztönzés 3 nem ösztönzik: 3 

tanulás eszköze 4 

online kurzus/tanfolyam 3 

online szakmai cikkek, blogok, fóru-

mok olvasása 
4 

céges könyvtár 2 

konferencia 2 

videók 2 

tudásmegosztó esemény (előadás) 3 

hackation 2 

motiváció 2 
új dolgok tanulása 2 

egymás motiválása 2 

hatékony tanulás támogatás 3 

önálló tanulás lehetősége 3 

lehetőséget adni új dolgok tanulá-

sára/kipróbálására 
2 

hatékony tanulás 3 
informális tanulási formák 3 

formális tanulás nem hatékony 2 

szakmai fejlődés/támogatás 4 

konferencia 1 

mentor - line manager one on one 

beszélgetés 
4 

tapasztalatmegosztás 2 

tanulási időkeret 1 

önképzés 4 nagyon fontos 4 

tudásmegosztás módja és eszkö-

zei 
4 

videók intraneten 2 

kilépőnél tudásátadás 1 

szakmai előadás 4 

kollégák egymás közti segítségké-

rése (learning on the job) 
1 

tudásmegosztás működése 4 

nagyon fontos terület 3 

nem működik hatékonyan 2 

jól működik 2 

best practice 3    

cég vs munkavállalói feladat, fe-

lelősség 
4 

közös feladat/felelősség 2 

munkavállaló feladata/felelőssége 2 

problémák, nehézségek 4 

erőforrás hiány, aki a területtel fog-

lalkozna 
2 

keretek, rendszer hiánya 3 

motiváció hiánya a tanulásban, tu-

dásmegosztásban 
2 

60. táblázat A „B” cégnél felvett félig-strukturált interjúk tartalomelemzése 
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Az „B” vállalatnál négy interjút készítettem, az interjúalanyok itt is férfi vezetők 

voltak, egyikőjük ügyvezető, a többi három kollégája pedig operatív vezetők, akik nem 

csak menedzsment, hanem termelő munkát is végeznek. Az interjúalanyok egyöntetűen 

nagymértékben tudásintenzívnek tartották a munkakörüket, egyikőjük így fogalmazott a 

munkaköre tudásintenzitását illetően: 

„Van alapelmélet, amit könyvekből meg lehet tanulni, de a való élet szüli a szituá-

ciókat, amiből tanulni lehet. Az IT napról napra fejlődik, amit követni kell. Meg kell ta-

nulni azt is, hogy hogyan haladjunk, hiszen sokkal szélesebb körű a változás, amit 

manapság követni kell, hogy a tudás naprakész maradjon. Vezetőként a szakmai tudást is 

„up to date” kell tartani, mert egyik vezető sem lehet jó vezető, ha fogalma sincs arról, 

hogy mi történik alatta.” 

(férfi, line manager32 és scrum master33, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az önképzést mind a négyen nagyon fontosnak tartják mind a saját, mind pedig a 

kollégáik szakmai életútjában. 

„Nagyon fontos az önképzés és fejlődés az életemben. Autodidakta módon próbá-

lom a dolgokat feltérképezni, leírásokat, dokumentációkat, internetes anyagokat, youtube 

videókat nézegetve. Nekem az évek során ezek váltak be leginkább, mert hozzám közelebb 

áll, hogy a gyakorlat mellett tanuljak, mint elméletben megtanuljak valamit és leküzdjem, 

aztán jó esetben kipróbálhassam. Nekem kell, hogy a gyakorlatban csináljam, próbálgas-

sam az új dolgokat, hozzám ez közel áll.” 

(férfi, teszt menedzser34, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A meginterjúvoltak alapvetően motiváltnak tartják magukat a tanulásban, hiszen 

szeretnek új dolgokat kipróbálni, tanulni, viszont ez nem teljesen igaz a náluk dolgozó 

munkavállalókra: 

                                                 

32 A munkakörnek nincs a magyar nyelvben használatos megfelelője. A line manager munkakört szinte 

minden szervezet sajátos módon értelmezi. Ezt a pozíciót betöltő személy általában közvetlenül irányít más 

alkalmazottakat és bizonyos tevékenységeket, erről egy magasabb beosztású vezető felé van beszámolási 

kötelezettsége. A munkakörhöz tartozik mentori és csapatvezetői feladat is, illetve a vállalati célok közve-

títése a hozzá tartozó területeken vagy üzletágakban dolgozó munkavállalók felé. 
33 A munkakörnek nincs a magyar nyelvben használatos megfelelője. Az egyik agilis szoftverfejlesztési 

módszertan, a Scrum keretrendszerének, szabályainak betartásáért felelős személy. A scrum master koor-

dinálja és moderálja a fejlesztés során a teljes scrum folyamatot a fejlesztői csapatban. 
34 A teszt menedzser vagy tesztelési vezető feladata a tesztelés szinkronban tartása a fejlesztéssel, a tesztelői 

csapatok munkájának irányítása és támogatása. 
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„A szorgalom, a megfelelési vágy arra ott van, hogy befejezzenek valamit, de az 

hogy valaki újat tanuljon vagy plusz felelősséget vállaljon, az a minek kategória. Min-

denkinek nyilvánvaló, hogy ide dolgozni járunk. A fiatalokat még nem a formális előre-

lépés motiválja, ami nálunk nincs és nem is lesz, hanem a tudás, amit meg tudnak szerezni. 

Őket lelkesíti, hogy találkoznak problémákkal, amit meg kell oldani és ehhez kapnak se-

gítséget és tanulnak valamit a szakmáról.” 

(férfi, line manager és vezető architect, 13 éve dolgozik a vállalatnál) 

Volt, aki a kollégák legfőbb tanulási motivációjaként a kollégák egymásra gyako-

rolt hatását emelte ki: 

„Itt felnéznek arra, aki szerepet vállal a tudásmegosztásban, vagy egy terület ex-

pert-je lett, azzal, hogy talált magának egy területet, amin aztán kiképezte magát, a kol-

légák leginkább példamutatással motiválják egymást.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az „B” vállalatnál nem ösztönzik kimondottan a tanulást és a munkavállalók szer-

vezeti szintű tudásmegosztásban való részvételét például fizetésemeléssel vagy prémium-

mal: 

„Mi egy pici telephely vagyunk, ami a túlélésért küzd, előléptetni nem tudsz, fizu-

emelést nem tudsz adni, bónusz nincs, régen volt olyan, hogy a kiselőadásért kapott pár 

tízezer forintot valaki, de ezt eltöröltük, mert nem pénzzel akarunk motiválni.” 

(férfi, line manager és vezető architect, 13 éve dolgozik a vállalatnál) 

A fenti interjúrészletben említett eszközök helyett kevésbé direkt eszközöket alkal-

maznak, amennyire lehet azért tudatosan: 

„Azonkívül, hogy megköszönjük ezeket a dolgokat és a retrospektíveken megemlít-

jük nem nagyon van más eszközünk, bár a tanulási lehetőséggel is tudnám a csapatot 

ösztönözni, mert azt mindenki jó néven venné, ha mehetne konferenciára.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az egyik vezető erről a kérdésről így vélekedik: 

„A tanulást külön nem motiváljuk. Azok presztízse emelkedik a cégben, akik inten-

zíven karban tartják a tudásukat és fejlesztik azt, ennek van respect-je a csapatban. Ez 

azért jó, mert azokat is mozdítja, akik középen vannak és kényelmes nekik itt, de nem 
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biztosak abban, hogy akarnának-e tanulni vagy sem, de látja, hogy a másik csinálja és ez 

jó, mert a középen lévőket is felfelé lendíti.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A munkavállalók szakmai támogatása központi helyen van a vezetőség szemléleté-

ben is, hiszen nem csak fejlesztési, hanem megtartási célzattal is gondolnak rá. Minden 

munkavállalónak van line manager-e, aki kvázi mentorként is funkcionál a kollégák mel-

lett és segíti problémáik megoldását, támogatja a fejlődésüket. Emellett a juniorok mellé 

szakmai mentorokat is adnak. Lehetőség szerint igyekeznek a kollégák egyedi tanulási 

igényeire is reagálni tanulási időkerettel vagy konferencia, esetleg szakmai tréning rész-

vétel támogatásával. 

„Én szoktam másokat mentorálni például line manager-ként, ilyenkor vannak one-

on-one meetingek, amik két havonta kötelezőek, de kéthetente opcionális, ezeken szoktunk 

egyéni célokat kitűzni és kitalálni, hogy azt miként lehet elérni. A következő alkalommal 

meg-megbeszéljük a sikereket és a kudarcok okait.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A tapasztalat megosztásnak és azok feldolgozásának is van hagyománya a „B” cég 

életében, amit ki is használnak a szakmai fejlődés érdekében: 

„Vannak retrospektívek, ahol megbeszéljük, milyen problémáink vannak az előre-

haladással, mi volt a rossz vagy mi a hiányosságunk az elmúlt időszakban és ilyenkor 

írunk olyan cetliket, hogy tudáshiány. Ez csak a jéghegy csúcsa, de ez egy kapaszkodó, 

hiszen ez lentről a csapattól fogalmazódik meg és nem nekem kell mondanom, hogy légy-

szíves holnapra tanuld meg ezt vagy azt, mert utóbbinak semmi értelme nem lenne.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A „B” cégnél megkérdezett vezetők úgy vélik, hogy náluk a tanulás informális vál-

tozatai működnek hatékonyan, s többen kiemelték rossz tapasztalatukat a formális kép-

zésekkel kapcsolatban is. 

„Egy jó tudásmegosztó előadáshoz nálunk hozzátartozik a gyakorlati rész is. Szer-

vezünk Hackation-t is, ahol a srácok dedikált időben közösen dolgoznak szabadon vá-

lasztott témában és rengeteget tanulnak belőle. Néha elhívunk külsős előadókat is 

speciális területekről és néha külsős tanfolyamra is elküldünk néhány embert. Utóbbit 

azért szeretik, mert csak el kell menni valahova, beülni és kipipálható, hogy elment egy 

ilyenre, mégha nem is sokat ért. Ha egy egységsugarú fejlesztővel leülsz beszélgetni, ő 
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csak a külsős tanfolyamot fogja mondani mint tanulási lehetőség, mert az xy cégnél ezt 

látta, ezt szokta meg. Na, nálunk nem ez a helyzet.” 

(férfi, line manager és vezető architect, 13 éve dolgozik a vállalatnál) 

A munkahelyi tanuláshoz a „B” szervezetnél is igyekeznek hatékony eszközöket 

biztosítani a különböző helyzetekhez és a különböző igényekkel rendelkező kollégáknak. 

A meginterjúvolt vezetők között volt, aki a formális tanulási lehetőségekről sem volt 

rossz véleménnyel: 

„Soft skill-eknél például jók a könyvek általában, technológiai területen viszont 

csak a fórumokat, netes oldalakat érdemes olvasni, mert annyira gyorsan változik. Ese-

tenként előfordul, hogy a külső tréning is jó, mert ad bizonyítványt, ami a cégnek is jó és 

nekem is.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Kollégája azonban úgy gondolja, hogy hasznosabb inkább tanulási időt adni a mun-

kavállalóknak, mint tréningre vagy konferenciára küldeni őket: 

„Én is jártam olyan konferencián és tréningen, ami kidobott pénz volt és egy-két 

napot eltöltöttem ott. Jobb lett volna, ha azt az egy-két napot önálló tanulással töltöm, 

felütök akár egy könyvet vagy neten utánanézek új technológiáknak vagy megnézek egy 

online tananyagot, ezért én ezt a konferencia, tréning vonalat nem is erőltetem.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A cégnél vezetői szinten foglalkoznak a tudásmenedzsment témakörével és ennek 

fontosságában egyet is értenek, szeretnének előrelépni ezen a területen. A jelenlegi mű-

ködés megítélésében megoszlott az interjúalanyok véleménye. Két vezető szerint jól mű-

ködik a tudásmegosztás, a tudásmenedzsment a szervezetben, a másik két vezető szerint 

viszont nem. Az egyik típusú vélemény szerint: 

„Jól működik a tudásmegosztás a cégen belül és nem csak a technológiai dolgokra 

gondolok, hanem bármilyen témára, domain tudásra. Lehet tudni, hogy ki értett hozzá, 

vagy azt tudjuk, hogy ki foglalkozott azzal a résszel és lehet hozzáfordulni. Mindenki se-

gítőkész, a tudásmegosztás informálisan nagyon jól működik, mindig közösen próbáljuk 

a rejtvényeket megfejteni.” 

(férfi, ügyvezető igazgató, 18 éve dolgozik a vállalatnál) 
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Kollégája további részletekbe is bocsátkozott arról, hogy mi működik jól és mi az, 

ami annyira nem: 

„Nem mondom, hogy a legjobban pörög ez a terület, de mint vezetőség sokat dol-

gozunk rajta, a cégnél szerintem jól működik, de azért gyerekcipőben jár. Sok a tudás-

megosztó előadás, van nyelvi tanfolyam, a csapatokon belül a kollégák tartanak 

egymásnak kiselőadásokat, amiket aztán egymás között megbeszélünk. Kinek milyen cert-

je van az nincs reklámozva, nem tudjuk megnézni ki mihez ért. Régen volt tudástár vagy 

tudástérkép, de már nincs, de talán újraéled, illetve ez is csak a vezetőségen belül volt. 

Ha jelenleg mégis van, akkor nagy hibája van a dolognak, mert én mint vezető nem tudok 

róla.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

Aki szerint nem működik annyira jól a terület, ezt a következőképpen magyarázta: 

„Nem tartom túl effektívnek a cégnél való tudásmegosztást, kicsit olyan mintha meg 

lenne erőszakolva. Igazából nem kötelező a belső tudásmegosztáson részt venni, ugyan-

akkor olyan mintha mégis muszáj lenne és közben lehet még sincs akkora haszna, még 

akkor sem, ha ott lenne mindenki. Kicsit olyan, hogy csináljuk, mert jó, meg kell, de köz-

ben meg nem azt nézzük, hogy valójában kinek mitől lenne jobb.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

A munkahelyi tanulás támogatása és a tudásmegosztás nehézségei között több dol-

got is megneveztek az interjúalanyok, például ketten is megfogalmazták a rendszer vagy 

a konkrét keretek hiányát. Ezenfelül ketten a munkavállalók alacsony motivációját is ne-

hézségként azonosították, amin jó lenne változtatni. 

„A tudásmenedzsment is céltalan, nincs rendszerbe foglalva, nem tudjuk a kerete-

inket, mindenki fejében más van és adhoc módon alakul. Nincsenek keretek, hogy milyen 

konferenciákra lehet menni és kinek milyen feltételekkel.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

„A keretrendszer szabályai, tudatossága ezek még nincsenek meg, illetve sok min-

denkiben nincs meg a motiváció sem, hogy ő maga a tanulással tudatosan elkezdjen fog-

lalkozni, hanem inkább azt várja, hogy egy vezető vagy valaki, aki a céget képviseli az ő 

szempontjából, az majd odaáll és azt mondja, hogy na szerintem neked ezt kéne tanulni, 

és erre van az előre.” 

(férfi, ügyvezető igazgató, 18 éve dolgozik a vállalatnál) 
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Három vezető is problémának tartja, hogy nincs a területre elegendő vagy megfe-

lelő erőforrásuk, egyikőjük így fogalmazott: 

„Nincs gazdája ennek a területnek, erre kellene valami pozíció és idő. Azért nálunk 

mindenki fejleszt, és ha ezzel kezd el foglalkozni valaki, akkor az fejlesztésben fog veszte-

séget jelenteni. Sajnos nálunk talán a humán oldal kicsit hiányos ebből a szempontból, 

nincs aki ténylegesen ezzel tudna dolgozni.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

Arról is megoszlik a kikérdezettek véleménye, hogy a tanulás és annak támogatása 

az a munkavállaló vagy a munkáltató felelőssége és feladata. Ketten úgy gondolják, hogy 

ez mindkét fél közös érdeke és feladata, egyikőjük így fogalmazott: 

„Szerintem ebben az iparágban ebben a szakmában ez mindkét fél feladata, ezt sze-

rintem mindenki belátja. Azt az arányt nehéz eltalálni, hogy mennyit érdemes ebbe bele-

fektetni, mert ez mindig egy nehéz befektetési vezetői dilemma. A rövid távú céljaim, amit 

hoznom kell, ahhoz általában nem kell új tudás, általában önmagától megszerveződik és 

megoldódik. A kitekintés a kérdés, hogy mennyit fektessünk bele a jövőbeli szempontok 

távlatában, hogy a rövid távú célokat is tudjam hozni a céggel és hosszabb távon is jobbak 

legyünk.” 

(férfi, ügyvezető igazgató, 18 éve dolgozik a vállalatnál) 

A másik két interjúalany szerint a folyamatos tanulás, önképzés a munkavállaló 

feladata egy tudásintenzív szektorban. 

„Emberfüggő és hozzáállás kérdése alapvetően, hogy fair-e, hogy a tanulást elvárja 

a cég. Szerintem igen, mert aki ezt a szakmát választja és elhivatott, az tisztában van vele, 

hogy ez nem olyan, hogy megtanulom egyetem alatt és életem végéig elég lesz, hanem 

tudhatja, hogy folyamatosan fejlődni és tanulni kell. Ez egy rosta is, mert ha valaki csak 

a pénzért jön az IT-ba, az hamar ki is ugrik, mert le fog maradni, ha nem fejleszti magát.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az interjúk végén a „B” szervezet munkavállalói is megosztották a munkahelyi ta-

nulással, tudásmegosztással kapcsolatos jó tapasztalataikat, gyakorlataikat. 

„Egyszerűen vezetőként példát kell mutatni a tanulásban és a gondolkodási képes-

séget kell fejleszteni az emberekben. Erre alkalmas az előadás, a négyszemközti beszél-

getés vagy a közös problémamegoldás is.” 

(férfi, line manager és vezető architect, 13 éve dolgozik a vállalatnál) 
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„Nem tartom jó módszernek, ha valaki megmondja a másiknak, hogy mit tanuljon. 

Mindig az emberben kell kialakuljon erre az igény, ezért fontos például a coach vagy a 

mentor szerep, mert egy jó kérdéssel rá lehet világítani a problémára. Ha sikerül jól fel-

tenni a kérdést és elültetni a magot az ember fejében, hogy igen ezt jó lenne felfejleszteni, 

akkor arra lehet reflektálni, hogy tessék itt ez a tanfolyam vagy itt ez a könyv.” 

(férfi, line manager és scrum master, 5 éve dolgozik a vállalatnál) 

„Volt egy promóciós ingyenes online vizsga, csak fel kellett készülni rá. Egy srác 

megcsinálta és elmesélte a többieknek, akik fokozatosan kaptak kedvet. A végére versenyt 

csináltak belőle, hogy kinek mennyi idő alatt lett meg és senki nem akart kimaradni, ezért 

talán a teljes csapat megcsinálta ezt a vizsgát. Egymást motiválták ezzel a srácok.” 

(férfi, teszt menedzser, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az interjúk alapján jól kirajzolódnak a tanulástámogatásnak és a szervezeti szintű 

tudásmegosztásnak azok a nehézségei, amelyekkel a nagyvállalatok küzdenek. Igaz a "B" 

vállalat igyekszik startup kultúrát fenntartani a nagyvállalati környezetben, ez a szemlélet 

megkülönböztető a nagyvállalatok között és pozitívan tükröződik vissza az interjúkban 

is. A tanulástámogató szemlélet itt is adott a vezetői oldalról, azonban munkavállalói fo-

gadtatása kissé megosztóbb. A fő probléma, amivel a szervezet szembesül, hogy hiába 

szeretnék támogatni a munkavállalók tanulását és a szervezeti tudásmegosztást – többfé-

leképpen próbálkoznak is a nagyvállalati működési keretek között–, dedikált erőforrás és 

rendszerszintű alapok nélkül ez kevésbé tud eredményesen működni. Emellett gyakrab-

ban szembesülnek időszakosan a munkavállalók motivációjának hiányával is, ami a ta-

nulást illeti. A vezetők az akadályok ismeretében folyamatosan keresik a megoldást, 

miként tudnának ezen a területen hatékonyabban működni, mert úgy vélik, hogy az IT 

világában kulcsfontosságú a folyamatos tanulás. 
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5.4.3. „C” vállalat 

A „C” kisvállalatot 2007-ben alapították, fő profilja az informatikai rendszerüze-

meltetés hazai KKV ügyfelek számára. Az esettanulmányok között szereplő egyetlen nem 

budapesti cég, irodája Budapest agglomerációjában, Pest megyében található. A szerve-

zetet két ügyvezető irányítja, egyikőjükhöz tartozik a szakmai vezetés is. A „C” vállalat 

méretét tekintve is kisvállalat, munkavállalóinak száma 15 fő. Az elmúlt tíz évben a lét-

szám ingadozott, de a 20 főt nem ért el. A szervezet szakmai munkáját a szakmai vezető 

fogja össze, míg az operatív működést, a back office-t a másik ügyvezető. A HR területet 

is megosztják egymás között, a munkavállalók motiválása a szakmai vezetőhöz tartozik, 

a kiválasztást és a felvételt közösen végzik, minden más HR-el kapcsolatos feladat az 

általános ügyvezetőhöz tartozik. A szervezetben nincs külön szakember, aki a HR terüle-

tével foglalkozna, szükség esetén külső tanácsadó segítségét veszik igénybe. Ennek elle-

nére stratégiai fontosságúnak tartják a HR-t, a munkatársak felvételénél a csapatba való 

illeszkedésre és az önálló tanulási képességre különös figyelmet fordítanak, mivel a mun-

kavállalók többségének napi szinten önállóan kell tudnia olyan problémákat megoldani, 

amihez önálló tanulási és kutatási tevékenység szükséges. A „C” szervezetnél is fontos 

szerepet tulajdonítanak a leendő munkavállaló személyiségének. Szemléletük szerint az 

alkalmazottakra sosem alkalmazottként, hanem kollégaként tekintettek. Mindig pontosan 

tudják, hogy hány emberrel és milyen típusú kollégákkal szeretnék bővíteni a csapatot, 

hiszen kicsi a szervezet, és így akár egyetlen új kolléga is nagy hatással tud lenni a szer-

vezetre. Egy-egy új munkatárs felvétele esetén soha sem pozíciókban gondolkodnak, ha-

nem a leendő munkatársat, mint embert nézik és azt, hogy hogyan illeszkedne a csapatba. 

Csakis ezek után gondolkodnak arról, hogy milyen munkafeladatokat tudna majd ellátni 

a jövőben. A cégnél a munkavégzés kötetlen munkarendben történik, és van lehetőség 

home office munkavégzésre is. Ennek ellenére a kollégák szeretnek bejárni az irodába, 

hiszen a hangulata olyan mint egy nagy közösségi térnek. 
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A felvett interjúk tartalomelemzését az 61. táblázat foglalja össze. 

Vizsgált kategória 

Megjelenések 

száma az összes 

interjúban 

(N=2) 

Alkategóriák 
Megjelenések 

száma 

tudásintenzitás 2 nagymértékben tudásintenzív 2 

ösztönzés 2 szakmai fejlődési lehetőségekkel 2 

tanulás eszköze 4 online kurzus/tanfolyam 2 

online szakmai cikkek, blogok, fórumok ol-

vasása 

2 

kollégák egymástól való tanulása 2 

tréning/szakmai képzés 1 

motiváció 2 érdeklődés 2 

hatékony tanulás támoga-

tás 

2 lehetőséget adni új dolgok tanulására/kipró-

bálására/tapasztalatszerzésre 

2 

önálló tanulás lehetősége 2 

hatékony tanulás 2 informális tanulási formák 2 

szakmai fejlődés támoga-

tás 

2 kihívást jelentő feladatok 1 

tapasztalatmegosztás 1 

önképzés 2 nagyon fontos 2 

tudásmegosztás módja és 

eszközei 

2 belső intranet és wiki 1 

dokumentációk 2 

kollégák egymás között (learning on the 

job) informálisan 

2 

tudásmegosztás működése 2 jól működik 2 

best practice 2   
 

cég vs munkavállalói fel-

adat, felelősség 

2 közös feladat/felelősség 2 

munkáltató feladata jobban a támogatás 1 

problémák, nehézségek 2 nem szeretnek írásban tudást átadni 1 

időhiány: 2 

61. táblázat A „C” cégnél felvett félig-strukturált interjúk tartalomelemzése 

A „C” vállalatnál két interjút vettem fel, mindegyik interjúalany férfi volt és mun-

kakörük szerint mindketten vezetők. Az interjúalanyok ennél a cégnél is – ugyanúgy, 

mint az előző két vállalatnál – nagymértékben tudásintenzívnek tartották a munkakörüket, 

egyikőjük így fogalmazta meg munkakörének tudásintenzitásáról alkotott véleményét: 

„Az biztos, hogy menedzsment ismeretek kellenek hozzá, pénzügyi meg vállalat ve-

zetési, számviteli ismeretek szintén kellenek. A többi része viszont csak rutin vagy józan 

paraszti ész és nem arról szól, hogy képeznie kell magát az embernek. Viszont a korábban 

említett területeken nagyon sokat kell tanulni folyamatosan.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 



 172 

Mindkét vezető elengedhetetlenül fontosnak tartja az önképzést saját maguk és a 

munkavállalóik vonatkozásában is. A tanulási motivációik hátterében – úgy gondolják, 

ez a munkavállalóikra is igaz – a szakmai előrelépési igény és önmagában a szakmai 

érdeklődés áll. Mindketten úgy vélik, hogy: 

„a tanulást nem szabad pénzzel motiválni, mert az az ember alapvető érdeke a 

pénztől függetlenül”. 

(férfi, ügyvezető és szakmai vezető, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

Direkt módon ők sem ösztönzik munkavállalóikat tanulásra, viszont közvetetten 

igen: a negyedéves célkitűzési beszélgetéseken meghatározott célok által és a szakmai 

előrelépési lehetőségekkel, amelyek fizetésbeli emelkedést is jelenthetnek a munkaválla-

lóknak. A szakmai fejlődés támogatását lazábban, kevésbé rendszerszinten kezelik, mint 

a már bemutatott másik két vállalatnál: 

„Nálunk nem a szervezett tudásátadás megy, a tudásfejlesztés a fontos. Hanem az, 

hogy egymástól hogyan tanulnak a kollégák, és ha jön egy új ember, az például hogyan 

illeszkedik be a csapatba, vagy amíg hibák vannak abból hogy tudunk tanulni, hogy ne 

kövessük el máskor ugyanazt a hibát. Nálunk fontossági sorrendben ezek vannak a top 

háromban és nem az, hogy ki milyen tanfolyamra menjen, meg milyen oklevelet meg ké-

pesítést, bizonyítványt szerezzen meg. Ezek eléggé a sor végén vannak, így például nincs 

oktatási keretünk sem. Sem teljes céges viszonylatban, sem emberekre lebontva. Azt szok-

tuk mondani, hogy nem zárkózunk el semmi elől, ha annak van értelme és szinergiában 

van a céges elképzelésekkel.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

Az interjúk során kikérdeztem a két vezetőt, hogy ők maguk milyen tanulási mó-

dokat és eszközöket alkalmaznak, illetve mit biztosítanak a munkavállalóiknak. A tanulás 

módjai közül az informálisakat részesítik előnyben, ez a munkavállalók számára hozzá-

férhető tanulási eszköz és forráskészleten is látszik, gyakran alkalmaznak online kurzu-

sokat, online tanfolyamokat, míg az online szakmai felületek napi szintű követése szinte 

elvárt a kollégáktól. Természetesen szükség vagy igény esetén tréningre, vagy szakmai 

képzésre is elküldik a kollégáikat. 
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„Gyakorlatilag a munkavállalóknak a tanulás a mindennapi rutin részévé vált, sőt 

ez kötelező is. Szóval aki nem képes erre, az nem is tud nálunk dolgozni. Képzéseket, külső 

tanfolyamokat vagy online képzést, aki akar, az kap.” 

(férfi, ügyvezető és szakmai vezető, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A cégnél kevésbé foglalkoznak rendszerszinten a tudásmenedzsmenttel vagy a dol-

gozók képzésével, mivel a cég mérete és a szakterületük alapján úgy érzik ez nem indo-

kolt. 

„Tudásmenedzsment a klasszikus értelemben nincs nálunk, mert nem vezetünk, csak 

inkább tudásmegosztás van és ehhez hozzácsapjuk a dolgozók fejlesztését is. Mi arra fi-

gyelünk, hogy a munkavégzés közben tudjanak tanulni a kollégák és ehhez jó közeget 

teremtsünk. Sokszor nincs is még olyan képzés, ahol azt oktatnák, amire nekünk szüksé-

günk van.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

A tudásmegosztás többféleképpen működik a szervezeten belül, a két vezető ennek 

fő eszközeiként a belső intranetet és a wiki-t említette. Mindketten kiemelték, hogy na-

gyon magas színvonalon végzik a munkavállalók a dokumentációkat, és ez így alkalmas 

a tudásmegosztásra is. A mindennapokban nagy szerepe van a kollégák egymás közti 

informális, munkavégzés közbeni tanulásának, amire építenek is a kisvállalatnál. 

„Néha úgynevezett belső felhasználású esettanulmányokat is készítünk. Ilyenkor ar-

ról számolnak be a kollégák, hogy ha valaki valami új problémával találkozott és azt 

sikeresen megoldotta, akkor utána leírja és röviden be is mutatja. Olyan viszont szinte 

heti szinten is van, hogy valaki valamibe belefutott, megcsinálta és négy sorban kiküldi 

e-mail-ben mindenkinek, hogy ha mások ilyenbe futnak bele, akkor azt így már meg tudják 

csinálni. Csináltunk egy időben olyat is, hogy konkrét esettanulmányokat leírtunk, pél-

dául amikor volt egy nagyon tipikus eset, amit elrontottunk vagy nem feltétlen elrontot-

tunk, de sokat tanultunk belőle. Ezt leírtuk esettanulmányként egy-két oldalban. Ez azért 

is fontos volt, hogy ne csak egy ember legyen valami szakmai tudásnak a bírtokában. Van 

belső Wikipédiánk is, meg van nagyon sok közös táblázatunk is. Persze tudjuk, hogy 

mindez még nem tökéletes, de igyekszünk fejleszteni.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

A másik két vizsgált szervezethez hasonlóan, a „C” cég esetében is az időhiány 

jelenti az egyik legnagyobb problémát a tudásmegosztásban. Illetve annak ellenére, hogy 
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erősségükként említették a magas színvonalú dokumentációt, mégis problémába ütköz-

nek azzal, hogy nem minden munkavállalójuk szereti dokumentálni a tudását. 

„Küzdünk azzal, hogy olyan gyorsan toljuk a biciklit, hogy nem tudunk rá felülni. 

Tehát túl sok az információ, a tudás, túl sok a munka, nagy a pörgés, és nem marad idő 

az információk átadására vagy a tudás megosztására. Sajnos ebből vannak ilyen infor-

mációs vagy kommunikációs anomáliák.” 

(férfi, ügyvezető és szakmai vezető, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A másik vezető pedig a tudás dokumentálásának problémáját fejtette ki: 

„Az emberek nem szeretik leírni ezeket a dolgokat, de szerintem ez természetes. Én 

sem szeretem ezeket leírni, de ez a kötelező kör. Biztos vagyok benne, hogy amit le kéne 

írni, annak csak a 30%-a van leírva, de legalább az le van írva. Az igazság az, hogy én 

ebben nem látok hibát. Emberek vagyunk, nekünk nem jó az, ha droidok lennénk. Az sem 

jobb, ha jutalmaznánk őket ezért. Vagyis ez a tudás dokumentálása kérdés nem hangsú-

lyos ennyire, mert legrosszabb esetben megkérdezi majd a kolléga a másikat, ha nem 

találja meg, amire szüksége van. Ha meg közben elment a kolléga, aki értett hozzá és 

nincs meg a tudás, akkor ki kell találni újra. Ez van.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

Hasonlóan a többi vizsgált szervezethez a folyamatos tanulásról, képzésről ők is 

úgy gondolkodnak, hogy osztoznak a felelősségen és a feladaton a munkavállalóval. A 

"C" vállalatnál talán kicsit mégis hangsúlyosabbnak tartják a munkáltató szerepét: 

„Ezt szervezeti szinten kell, mint ahogy mi csináljuk, tulajdonképpen és elvártan ezt 

támogatni kell és egy nyílt átlátható légkört teremteni hozzá.” 

(férfi, ügyvezető és szakmai vezető, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A másik ügyvezető részletesebben is kifejtette: 

„A jó összhangot kell tudni megtalálni. Ha nem motivált egy munkavállaló arra, 

hogy képezze magát vagy fejlődjön, akkor bármit csinálhatsz vele. Elküldheted bármilyen 

tanfolyamra, tehetsz mellé bármilyen mentort, ha ő nem akar, akkor nem fog fejlődni. 

Másik oldalról viszont, ha a munkavállaló túl motivált és a cég nem akarja, vagy nem 

tudja őt támogatni, az megint nem jó. Nálunk vannak ilyen emberek, akik pont úgy kerül-
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tek ide, hogy nekik ezt a túlbuzgóságukat, a tanulásra való éhségüket a korábbi munka-

helyük nem tolerálta és pont nem érdekelte őket, hogy a munkavállaló meg nem kapta 

meg a megfelelő támogatást.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

A „C” cég vezetői is megosztották jó gyakorlataikat a tanulás támogatásról. Egyi-

kőjük az informális tudásmegosztást és az új belépők orientációjának szerepét emelte ki: 

„Tényleg jó az informális tudásmegosztás, de ez annyira változó, hogy hol tud mű-

ködni, meg hol nem. Egy olyan szervezetben mint mi nagyon jól tud működni. A frissen 

belépett emberek sok jót tudnak tanulni így. Szerintem jól működik a mentori rendszer is, 

még ha nem is dedikálva van, hanem csak összetesszük a tapasztaltabb embereket az 

újonnan belépő kollégákkal. Például márciusban érkezett egy új kolléga. Idejött fél ki-

lencre, úgy volt, hogy majd beszélek vele kb. egy napot és elmondom neki az alapokat, de 

nem tudtam egy fél órát se beszélni vele. Leültették a srácok, hogy itt van két számítógép, 

telepíteni kellene őket és azóta is dolgozik. Most jár le a próbaideje, és ez alatt a pár 

hónap alatt tökéletesen magára szedett az informális csatornákon keresztül minden olyan 

tudást, amit én el tudtam volna neki mondani és szerintem hatékonyabban is. Már csak 

úgy jött oda hozzám, hogy figyelj ezek a kérdéseim, amire a többiek nem tudtak vála-

szolni.” 

(férfi, ügyvezető, 4 éve dolgozik a vállalatnál) 

A cég másik vezetője szerint a kulcs az, hogy: 

„Oda kell rájuk figyelni. A szolgáltató iparban a termelő ember állítja elő a szol-

gáltatást, amiért pénzt kapunk. A mai világban nincs meg az emberekben az a készség, 

hogy tudnának figyelni a másikra, és erről sajnos sok cégvezető is másképpen gondolko-

dik. Egy tipikus kereskedő cég vezetője abból él, hogy olcsón vesz és drágán ad el. Na, az 

ilyen cégvezetők képtelenek az emberek motiválására és nem is képesek a kollégáikkal 

törődni. Nagyon sok múlik azon milyen a vezető és hogyan foglalkozik az embereivel.” 

(férfi, ügyvezető és szakmai vezető, 10 éve dolgozik a vállalatnál) 

A "C" vállalat volt a legkisebb az esettanulmányban vizsgált szervezetek között a 

15 fős munkavállalói állományával. A tanulás és a tudásmegosztás területén is ki tudják 

használni a kis létszám adta előnyöket. Esetükben a munkahelyi tanulás leginkább mun-

katevékenységbe ágyazódik, hiszen –mint az az interjúkból kiderült– napi szinten olyan 

problémákat oldanak meg a munkavállalóik, amelyeket korábban mások még nem. Így 
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nehézséget okoz számukra olyan külső képzések, tanfolyamok megtalálása is, amely re-

leváns tudást nyújt, hiszen ők mindig előrébb járnak, éppen ezért csak olyan kollégával 

bővítik csapatukat, aki gyorsan és önállóan képes tanulni és megoldást találni a problé-

mákra. A szervezeten belüli tudásmegosztás alapja náluk az alapos, a szervezet minden 

tagja számára hozzáférhető dokumentáció és a kollégák együttes problémamegoldása. A 

tanulástámogatási és tudásmegosztási gyakorlatuk a kisvállalati mérethez viszonyítva sta-

bilan és jól működik. 

5.4.4. A vizsgált cégek kérdőíves kutatási eredményeinek összehasonlítása 

Az esettanulmányban vizsgált cégek szerint képzett munkavállalói csoportok és a 

vizsgált cégekhez nem köthető munkavállalók (általános csoport) között sem a nemek 

megoszlásának arányában, sem pedig az egyes csoportok életkori átlaga között nincs 

szignifikáns eltérés (F:2,16; Sig:0,095). (62. táblázat) 

 
Általános A vállalat B vállalat C vállalat Összesen 

Férfi 77 18 26 5 126 

Nő 27 5 2 2 36 

Életkori átlag 

(szórás) 

33,88 

(7,76) 

30,70 

(5,23) 

34,86 

(8,71) 

37,86 

(4,38) 

33,77 

(7,62) 

Összesen 104 23 28 7 162 

62. táblázat Az esettanulmányban résztvevő cégek munkavállalóinak demográfiai jellemzői 

A munkavállalók legmagasabb iskolai végzettségének tekintetében nagyjából ha-

sonlók a vizsgált cégek, többségében vannak minden szervezetnél a felsőfokú végzett-

séggel rendelkezők. Munkakör szerint mindhárom cégnél túlnyomó részben a 

programozók, fejlesztők, közép–és felső vezetők, projektmenedzserek vettek részt a ku-

tatásban. A kérdőíves kutatás során meghatározott munkakörök között vannak bizonyos 

munkakörök, amelyekből nem került az egyes cégeknél a mintába. Ennek oka, hogy nincs 

ilyen munkakörük, vagy nem töltötték ki a kérdőívet az adott munkakörben dolgozók. 

A vizsgált csoportok között nincs szignifikáns különbség abban, hogy munkaválla-

lóik mennyire tartják tudásintenzívnek munkakörüket (F=0,69, p=0,56). (63. táblázat) 

 N Átlag Szórás 

Általános 104 4,31 0,825 

A vállalat 23 4,52 0,593 

B vállalat 28 4,21 0,876 

C vállalat 7 4,43 0,787 

Összesen 162 4,33 0,802 

63. táblázat A munkavállalók munkakörének tudásintenzitása a vizsgált vállalatoknál 
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A munka során történő tanulás érzékelésében már szignifikáns különbség van a 

vizsgált cégek munkavállalói és az általános csoport között is, de ehhez a csoportok eltérő 

elemszáma is hozzájárulhatott (F=3,3, p=0,02). Az utóteszt (az eltérő csoportméretekre 

és variancia homogenitására megfelelő Hochberg GT2 teszt) alapján a „B” vállalat pont-

száma szignifikánsan alacsonyabb, mint az általános csoport és az „C” vállalat pont-

száma. 

A csoportok között az elmúlt évben történő képzésben, szervezett tudásmegosztá-

son való részvétel mértékében nincs meghatározó különbség. (64. táblázat) 

  
4 Csoport 

Összesen 
Általános A vállalat B vállalat C vállalat 

Képzés 

részvétel 

Igen 79 18 25 5 127 

Nem 25 5 3 2 35 

Összesen 104 23 28 7 162 

64. táblázat Az elmúlt évben a munkavállalók munkáltató által biztosított képzési, tanulási lehetősé-

geken való részvétele a vizsgált szervezeteknél 

A szervezeteknél működő tudásmenedzsmentet illetően az általános csoportba tar-

tozó válaszadók véleménye igen megoszló. Azonban az esettanulmányként vizsgált szer-

vezetek közül az „A” és a „B” cégnél egyértelműen látszik, hogy a munkavállalók szerint 

foglalkoznak a tudásmenedzsmenttel, míg a „C” cég esetében ez nem tűnik egyértelmű-

nek. (65. táblázat) 

 
4 Csoport 

Összesen 
Általános 

A válla-

lat 
B vállalat C vállalat 

Tudásmenedzsment működése 

Igen 48 22 21 4 95 

Nem 39 0 1 1 41 

Nem tudok 

róla 

17 1 6 2 26 

Összesen 104 23 28 7 162 

65. táblázat A tudásmenedzsment működése a vizsgált vállalatoknál 

Abban a kérdésben, hogy a munkáltató mennyire támogatja a szakmai fejlődést 

szignifikáns különbség van a vizsgált csoportok között (F=3,18, p=0,025). Mivel a vari-

anciák nem egyenlők, Games-Howell-féle utótesztet kellett alkalmazni, amely szerint a 

„A” szervezet és az általános csoport, illetve a „B” szervezet között szignifikáns különb-

ség van. Az „A” cégnél dolgozók sokkal inkább érzik úgy, hogy munkáltatójuk teljes 

mértékben támogatja a tanulásukat. (66. táblázat) 
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  N Átlag Szórás 

Általános  104 3,50 1,215 

A vállalat 23 4,26 0,689 

B vállalat 28 3,46 0,838 

C vállalat 7 3,43 1,512 

Összesen 162 3,60 1,134 

66. táblázat A munkáltató tanulástámogatási tevékenységének megítélése a munkavállalók szerint a 

vizsgált szervezeteknél 

Nincs különbség abban a vizsgált csoportok között, hogy a folyamatos önképzést 

és tanulást mennyire érzik szükségesnek a dolgozók a munkájuk szempontjából (F=0,67, 

p=0,57), hiszen kivétel nélkül erőteljesen szükségesnek érzik. (67. táblázat) 

 
N Átlag Szórás 

Devia-

tion 
Általános 104 4,81 0,464 

A vállalat 23 4,87 0,458 

B vállalat 28 4,75 0,518 

C vállalat 7 5,00 0,000 

Összesen 162 4,81 0,463 

67. táblázat Az önképzés szükségessége a munkában a vizsgált vállalatok munkavállalói szerint 

A vizsgált csoportok munkavállalói között abban sincs jelentős különbség, hogy 

fejlesztik-e magukat önirányított tanulással, és ezt mely területen teszik. Érdekesség, 

hogy annál a cégnél van két olyan válaszadó, aki nem képezi magát, amelyiknél a mun-

kavállalók leginkább úgy vélték, hogy támogatja a munkáltatójuk a szakmai fejlődésüket, 

tanulásukat. (68. táblázat) 

  
4 csoport 

Általános  A vállalat B vállalat C vállalat 

Képezi magát önirá-

nyított tanulással 

Igen, a munkámhoz kapcso-

lódóan és hobbi tevékenysé-

gemhez kapcsolódóan is 

84 16 23 6 

Igen, de csak a hobbi tevé-

kenységemhez kapcsolódóan 
5 4 5 1 

Igen, de csak a munkámhoz 

kapcsolódóan 
15 1 0 0 

Nem 0 2 0 0 

Összesen 104 23 28 7 

68. táblázat A vizsgált szervezetek munkavállalóinak önirányított, autonóm tanulása a munkához és a 

szabadidőhöz kapcsolódóan 

A csoportok között abban sincs eltérés, hogy mennyire tartják a válaszadók haté-

konynak az önirányított, informális tanulást a munkájukban (F=0,67, p=0,57) és a sza-

badidejükben (F=0,461, p=0,710). 
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A munkahelyi tanulásban alkalmazott eszközök használatának gyakorisága sem tér 

el jelentősen a vizsgálati csoportok között, de azért felfedezhetők különbségek. A Google 

keresés, a munkatársakkal való beszélgetés, és a szakmai blog olvasása mindegyik cso-

portban hasonlóan magas értéket kapott, bár a „C” cég és az általános csoport között na-

gyobb a különbség. (69. táblázat) A legkevésbé gyakran használt tanulási lehetőségek 

tekintetében már vannak különbségek. Például a szakmai blogírás esetében a három vizs-

gált vállalat között kisebb mértékű a különbség, de a „C” vállalat és az általános csoport 

között már szinte egy fokozatnyi. 

 
N Átlag Szórás 

Google keresés 

Általános  104 4,80 0,629 

A vállalat 23 4,96 0,209 

B vállalat 28 4,82 0,390 

C vállalat 7 4,71 0,488 

Összesen 162 4,82 0,545 

Wikipédia használata 

Általános  103 3,70 1,282 

A vállalat 23 3,09 1,083 

B vállalat 28 3,86 1,044 

C vállalat 7 2,86 1,773 

Összesen 161 3,60 1,261 

Szakmai blogok olvasása 

Általános  104 4,02 1,140 

A vállalat 23 3,78 0,850 

B vállalat 28 3,96 0,962 

C vállalat 7 3,14 1,464 

Összesen 162 3,94 1,096 

Szakmai blog vagy online tutorial 

írása 

Általános v 95 2,45 1,464 

A vállalat 22 1,77 1,020 

B vállalat 28 1,93 1,359 

C vállalat 7 1,57 1,512 

Összesen 152 2,22 1,414 

Szakirodalom olvasása interneten 

(szakmai portál, szakfolyóirat, stb.) 

Általános  103 3,88 1,207 

A vállalat 23 3,91 0,949 

B vállalat 28 3,54 1,201 

C vállalat 7 3,29 1,704 

Összesen 161 3,80 1,198 

Videók (youtube, usestream, stb.) 

nézése 

Általános 103 3,55 1,210 

A vállalat 23 3,43 1,121 

B vállalat 28 2,71 1,329 

C vállalat 7 3,00 1,528 

Összesen 161 3,37 1,263 
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N Átlag Szórás 

Közösségi oldalak használata (tema-

tikus/szakmai csoportokban való 

részvétel) 

Általános  101 2,76 1,387 

A vállalat 23 2,83 1,435 

B vállalat 28 2,32 1,389 

C vállalat 7 1,86 1,215 

Összesen 159 2,65 1,396 

Papíralapú szakmai kiadványok ol-

vasása (könyv, folyóirat) 

Általános  98 2,34 1,292 

A vállalat 23 2,43 1,376 

B vállalat 28 2,50 1,478 

C vállalat 7 1,43 0,787 

Összesen 156 2,34 1,327 

Munkatársakkal beszélgetés 

Általános  101 4,30 0,975 

A vállalat 23 4,26 0,752 

B vállalat 28 4,50 0,638 

C vállalat 7 4,57 1,134 

Összesen 159 4,34 0,899 

Prezentációmegosztó portálok hasz-

nálata 

Általános  99 2,41 1,355 

A vállalat 23 2,22 1,085 

B vállalat 28 1,93 1,120 

C vállalat 7 1,29 0,756 

Összesen 157 2,25 1,279 

Belső intranet, wiki használata 

Általános  95 3,11 1,477 

A vállalat 23 2,78 0,998 

B vállalat 28 3,43 1,200 

C vállalat 7 3,57 1,813 

Összesen 153 3,14 1,386 

69. táblázat A munkavállalók által használt eszközök gyakorisága a munkahelyi tanulásban a vizsgált 

vállalatoknál 

Érdekesség, hogy a közösségi oldalak használata a kevésbé gyakran használt esz-

közök között szerepel, azonban a „C” cég és az „A” cég között van a legnagyobb különb-

ség ebben. A „C” cég eredményeinek eltérését egyébként az alacsonyabb mintaszáma is 

okozhatja. 

A leggyakrabban használt tanulási lehetőségek tekintetében sincs különösebb elté-

rés a csoportok között, talán a szakmai mentoring-ot érdemes kiemelni, amely az „A” 

cégnél kapta a legmagasabb értéket (átlag: 3,05) és a „B” cégnél a legalacsonyabbat (át-

lag: 2,00). Érdekesség, hogy a vállalati belső online képzések használatának gyakorisága 

az általános csoportban a legmagasabb (átlag:2,69) –a teljes skálán csak éppen nem az 

alsó negyedbe tartozik– az esettanulmányban szereplő cégek értékéhez képest. Ennek oka 

az lehet, hogy az esettanulmányban vizsgált legnagyobb cég is csak 80 fős és a vállalati 

online képzéseknek vannak méretgazdaságossági határai is. A méretgazdaságossági 
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szempontok viszont nem érvényesek a külső online képzések esetében, amelyeken lét-

szám alapján kell a részvételi díjat megfizetni, de szerencsés esetben akár ingyenesek is 

lehetnek. Az online képzéseknek használatának gyakorisága az „A” cégnél a legmaga-

sabb (átlag: 2,68), az általános csoportban is hasonló (átlag: 2,57), azonban a másik két 

cégben igen ritka („B” átlag: 1,73; „C” átlag: 1,4). (70. táblázat) 

  N Átlag Szórás 

Belső tanfolyamrendszerű 

szakmai képzés 

Általános  89 2,21 1,172 

A vállalat 21 2,48 1,365 

B vállalat 26 2,23 ,951 

C vállalat 6 2,00 1,265 

Összesen 142 2,25 1,162 

Külső tanfolyamrendszerű 

szakmai képzés 

Általános  91 2,08 1,014 

A vállalat 20 1,80 1,056 

B vállalat 28 1,86 ,848 

C vállalat 5 2,00 1,225 

Összesen 144 1,99 ,993 

Belső tréning jellegű szakmai 

képzés 

Általános  94 2,70 1,335 

A vállalat 21 2,43 1,207 

B vállalat 27 2,26 1,023 

C vállalat 6 2,33 1,506 

Összesen 148 2,57 1,273 

Külső tréning jellegű szakmai 

képzés 

Általános 94 2,23 1,231 

A vállalat 20 1,80 1,105 

B vállalat 28 2,04 ,922 

C vállalat 5 1,80 1,095 

Összesen 147 2,12 1,158 

Belső szakmai előadás 

Általános  97 2,98 1,315 

A vállalat 23 3,39 ,941 

B vállalat 28 3,43 ,959 

C vállalat 5 3,60 1,140 

Összesen 153 3,14 1,211 

Külső szakmai előadás 

Általános  97 2,37 1,210 

A vállalat 22 2,64 1,329 

B vállalat 28 2,36 1,193 

C vállalat 5 1,80 1,095 

Összesen 152 2,39 1,218 

Személyes hatékonyságot nö-

velő belső tréning (pl . időme-

nedzsment tréning) 

Általános 88 2,05 1,113 

A vállalat 21 2,05 1,161 

B vállalat 27 1,89 ,892 

C vállalat 6 2,83 1,722 

Összesen 142 2,05 1,113 
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  N Átlag Szórás 

Személyes hatékonyságot nö-

velő külső tréning (pl. időme-

nedzsment tréning) 

Általános  91 1,76 1,099 

A vállalat 19 1,74 1,284 

B vállalat 27 1,74 ,944 

C vállalat 5 1,40 ,548 

Összesen 142 1,74 1,076 

Belső online képzés (vállalati 

e-learning) 

Általános  88 2,69 1,473 

A vállalat 20 1,90 1,210 

B vállalat 27 1,96 ,854 

C vállalat 5 1,40 ,548 

Összesen 140 2,39 1,366 

Külső online képzés (pl. 

Coursera, webinárium) 

Általános  97 2,57 1,376 

A vállalat 22 2,68 1,249 

B vállalat 26 1,73 1,079 

C vállalat 5 1,40 ,548 

Összesen 150 2,40 1,336 

Nyelvi képzés 

Általános  91 2,42 1,438 

A vállalat 21 2,14 1,352 

B vállalat 28 2,54 1,551 

C vállalat 4 1,00 0,000 

Összesen 144 2,36 1,442 

Konferencia 

Általános  95 2,63 1,305 

A vállalat 22 2,36 1,093 

B vállalat 28 1,96 ,962 

C vállalat 5 1,60 ,894 

Összesen 150 2,43 1,234 

IKT- tréning 

Általános 79 1,91 1,200 

A vállalat 18 1,78 1,166 

B vállalat 24 1,50 ,834 

C vállalat 5 1,00 0,000 

Összesen 126 1,78 1,123 

Belső tapasztalatmegosztó 

esemény (pl. Café, műhely) 

Általános  89 2,73 1,295 

A vállalat 22 3,23 ,973 

B vállalat 28 2,46 1,170 

C vállalat 7 3,29 1,113 

Összesen 146 2,78 1,235 

Külső tapasztalatmegosztó 

esemény (pl. meetup) 

Általános 89 2,31 1,293 

A vállalat 22 2,86 1,320 

B vállalat 28 2,71 1,182 

C vállalat 5 2,00 1,225 

Összesen 144 2,47 1,284 

Szakmai mentoring 

Általános  88 2,55 1,469 

A vállalat 22 3,05 1,397 

B vállalat 26 2,00 1,058 

C vállalat 5 2,40 1,949 

Összesen 141 2,52 1,427 
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  N Átlag Szórás 

Coaching 

Általános  83 2,12 1,310 

A vállalat 21 2,52 1,289 

B vállalat 28 1,68 1,056 

C vállalat 5 1,80 1,789 

Összesen 137 2,08 1,289 

70. táblázat A különböző tanulási lehetőségek gyakorisága a vizsgált vállalatoknál 

A tanulási lehetőségek és eszközök hatékonyságának megítélésében a leghatéko-

nyabbak között nincs különbség, ez alól egyedül a munkatársakkal való beszélgetés képez 

kivételt. (71. táblázat) A „C” kisvállalatnál maximális értéket (átlag: 5,00) kapott a haté-

konyság szempontjából a beszélgetés mint a munkahelyi tanulás egy módja, míg az „A” 

cég esetében jóval kevesebbet (átlag:3,91). Az eleve legkevésbé hatékonynak vélt tételek 

értékelése között a szakmai blog vagy online tutoriál írásának hatékonyságának megíté-

lésében különbség van, például az „A” cégnél közepesen hatékonynak tartják (át-

lag:3,24), ahogyan az általános csoport is (átlag:3,34), azonban a „C” cég munkavállalói 

nagyon alacsonyra értékelik (átlag:2,00). A vállalati intranet használata is megosztó, a 

„C” cég hatékonynak tartja (átlag:4,00), a „B” cég (átlag:3,56) és az általános csoport 

(átlag:3,15) pedig közepesen hatékonynak tartja, azonban az „A” vállalat megítélésében 

még kevésbé hatékony (átlag:2,75). 

  N Átlag Szórás 

Belső tanfolyamrendszerű szak-

mai képzés 

Általános 86 3,31 1,201 

A vállalat 19 3,37 1,065 

B vállalat 22 3,59 1,054 

Vállalat 6 3,17 1,472 

Összesen 133 3,36 1,163 

Külső tanfolyamrendszerű szak-

mai képzés 

Általános  91 3,64 1,121 

A vállalat 18 3,56 1,149 

B vállalat 22 3,82 1,181 

C vállalat 6 3,50 1,517 

Összesen 137 3,65 1,141 

Belső szakmai tréning 

Általános  89 3,55 1,118 

A vállalat 19 3,53 ,964 

B vállalat 22 3,77 1,020 

C vállalat 6 3,83 1,329 

Összesen 136 3,60 1,084 

Külső szakmai tréning 

Általános 93 3,68 1,134 

A vállalat 18 3,61 1,037 

B vállalat 23 4,00 1,044 

C vállalat 5 3,40 1,673 

Összesen 139 3,71 1,124 
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  N Átlag Szórás 

Személyes hatékonyságot növelő 

belső tréning (időmenedzsment) 

Általános  80 2,83 1,290 

A vállalat 18 3,11 1,079 

B vállalat 18 3,11 1,079 

C vállalat 6 4,67 ,816 

Összesen 122 3,00 1,266 

Személyes hatékonyságot növelő 

külső tréning (időmenedzsment) 

Általános  79 2,95 1,310 

A vállalat 17 3,24 1,200 

B vállalat 19 3,32 1,204 

C vállalat 5 2,80 2,049 

Összesen 120 3,04 1,305 

Belső szakmai előadás 

Általános  96 3,60 1,201 

A vállalat 21 3,62 1,024 

B vállalat 26 3,38 1,098 

C vállalat 6 3,67 1,506 

Összesen 149 3,57 1,164 

Külső szakmai előadás 

Általános  90 3,64 1,125 

A vállalat 21 3,67 1,017 

B vállalat 24 3,75 1,152 

C vállalat 4 3,50 1,915 

Összesen 139 3,66 1,126 

Belső tapasztalatmegosztó ese-

mény (tapasztalatcsere, café, mű-

hely) 

Általános  90 3,78 1,149 

A vállalat 21 3,67 1,317 

B vállalat 26 3,73 0,962 

C vállalat 6 4,17 0,983 

Összesen 143 3,77 1,130 

Külső tapasztalatmegosztó ese-

mény (meetup) 

Általános 88 3,55 1,092 

A vállalat 19 3,42 1,216 

B vállalat 23 3,35 1,071 

C vállalat 4 2,75 1,708 

Összesen 134 3,47 1,122 

Konferencia részvétel 

Általános  93 3,24 1,263 

A vállalat 17 2,94 1,298 

B vállalat 22 3,95 1,046 

C vállalat 5 2,60 1,140 

Összesen 137 3,29 1,261 

Online képzés, tanfolyam elvég-

zése (pl. Coursera; webinárium) 

Általános  96 3,69 1,173 

A vállalat 19 3,53 1,172 

B vállalat 22 3,23 0,973 

C vállalat 5 3,60 1,140 

Összesen 142 3,59 1,143 

Online oktatóanyagok / tuto-

rialok egyéni feldolgozása 

Általános  96 4,08 0,981 

A vállalat 21 3,90 1,136 

B vállalat 25 3,68 1,030 

C vállalat 6 4,00 1,549 

Összesen 148 3,99 1,037 
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  N Átlag Szórás 

Online szakmai közösségekben 

való aktív részvétel 

Általános  84 3,49 1,237 

A vállalat 19 3,11 1,410 

B vállalat 20 3,45 1,099 

C vállalat 5 2,60 1,517 

Összesen 128 3,39 1,256 

Közösségi oldalakon megosztott 

tudás feldolgozása 

Általános  88 3,31 1,207 

A vállalat 19 3,26 1,368 

B vállalat 22 3,09 1,109 

C vállalat 4 3,75 1,500 

Összesen 133 3,28 1,215 

Belső intranet, wiki használata 

Általános  89 3,15 1,378 

A vállalat 20 2,75 1,070 

B vállalat 27 3,56 1,013 

C vállalat 6 4,00 1,095 

Összesen 142 3,20 1,286 

Youtube videók, oktatóvideók 

önálló használata 

Általános  100 3,71 1,149 

A vállalat 21 3,48 1,209 

B vállalat 25 3,44 1,294 

C vállalat 5 3,60 1,342 

Összesen 151 3,63 1,181 

Online szakmai fórum olvasása 

Általános  97 3,99 1,066 

A vállalat 22 3,59 0,908 

B vállalat 26 3,77 1,107 

C vállalat 6 3,83 1,169 

Összesen 151 3,89 1,055 

Szakmai blog olvasása 

Általános  97 4,00 1,010 

A vállalat 21 3,76 0,889 

B vállalat 25 3,76 1,128 

C vállalat 6 3,33 1,211 

Összesen 149 3,90 1,025 

Szakmai blog vagy tutoriál írása 

Általános  79 3,34 1,431 

A vállalat 17 3,24 1,640 

B vállalat 17 2,82 1,074 

C vállalat 4 2,00 0,816 

Összesen 117 3,21 1,417 

Papíralapú szakmai könyvek, fo-

lyóiratok olvasása 

Általános  93 3,01 1,339 

A vállalat 19 3,21 1,316 

B vállalat 25 3,48 1,229 

C vállalat 5 1,20 0,447 

Összesen 142 3,06 1,346 

Szakmai mentoring 

Általános  77 3,61 1,269 

A vállalat 21 3,90 1,136 

B vállalat 15 3,47 1,302 

C vállalat 5 4,00 1,000 

Összesen 118 3,66 1,235 
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  N Átlag Szórás 

Coaching 

Általános  75 3,32 1,453 

A vállalat 19 3,58 1,346 

B vállalat 17 3,18 1,425 

C vállalat 4 4,00 1,414 

Összesen 115 3,37 1,422 

Munkatársakkal beszélgetés 

Általános  98 4,21 0,977 

A vállalat 22 3,91 1,109 

B vállalat 27 4,19 0,834 

C vállalat 7 5,00 0,000 

Összesen 154 4,20 0,966 

Kollégától való munka közbeni 

tanulás (shadowing, pármunka) 

Általános  94 4,20 1,053 

A vállalat 22 4,32 1,211 

B vállalat 26 4,27 0,778 

C vállalat 7 4,57 1,134 

Összesen 149 4,25 1,033 

Learning by doing  

Általános  94 4,62 0,777 

A vállalat 22 4,68 0,894 

B vállalat 27 4,70 0,609 

C vállalat 7 5,00 0,000 

Összesen 150 4,66 0,749 

71. táblázat A vizsgált vállalatok munkavállalóinak vélekedése a munkahelyi tanulás lehetőségeiről és 

a használt eszközök hatékonyságáról 

A munkavállalók képzési, tanulási igényei viszont eltérők a vizsgált csoportok sze-

rint. (72. táblázat) Az általános csoportban a három legtöbbször megjelölt fejlesztési 

igény a munkához kapcsolódó szakmai ismeretek, a nyelvi képzés és a tanúsítványt adó 

külső képzések. A munkához kapcsolódó szakmai ismeretek fejlesztése és a nyelvi kép-

zés igénye az „A” cégben a tanulásra fordítható munkaidőkerettel egészült ki. A „B” cég 

esetében a munkavállalók szintén a munkához kapcsolódó szakmai ismereteik fejleszté-

sét igényelnék, emellett konferenciára járnának szívesen és tanúsítványt adó külső kép-

zést végeznének el. A „C” cég esetében nyelvi képzést, munkához kapcsolódó szakmai 

ismeretek, illetve a munkához kapcsolódó soft skill-ek fejlesztését kérnék. 

Tanulástámogatási lehetőség Általános  A vállalat B vállalat C vállalat 

Nyelvi képzés 41 9 6 4 

IKT vagy digitális kompetenciák fejlesztése 5 0 1 0 

Munkához kapcsolódó soft skill-ek fejlesz-

tése (kommunikáció, időmenedzsment, elő-

adói készség fejlesztése, stb.) 

31 9 4 4 

Munkához kapcsolódó szakmai ismeretek 

fejlesztése 
45 10 11 4 

Egyéni tanulás támogatása anyagi juttatások-

kal 
11 1 4 1 

Egyéni tanulás támogatása eszközökkel (lap-

top,, tablet) 
5 1 2 0 
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Tanulástámogatási lehetőség Általános  A vállalat B vállalat C vállalat 

Szakmai közösségek támogatása 3 1 1 0 

Konferencia részvétel 27 3 10 1 

Meetup részvétel 3 0 1 0 

Külső képzések, tréningek 15 4 5 0 

Tanúsítványt adó külső képzések 30 5 7 2 

Szakmai vizsgák kifizetése 17 0 2 0 

Munkaidő kedvezmény vagy tanulásra for-

dítható munkaóra 
21 8 6 1 

Online szakirodalom hozzáférés (e-könyvtár) 2 0 1 0 

Papíralapú szakirodalom 2 0 1 0 

Szakmai mentoring 13 2 1 1 

Coaching 17 4 2 1 

Kollégák közötti tudásmegosztás támogatása 6 4 4 1 

Semmit, nincs rá igényem 3 0 1 0 

72. táblázat A vizsgált vállalatok munkavállalóinak képzési és tanulási igényei 

A vizsgált csoportok között kisebb különbségek vannak abban a tekintetben, hogy 

mivel lehet az egyes vizsgált csoportokat további tanulásra ösztönözni. (73. táblázat) 

Minden csoport esetében a három leggyakrabban megjelölt tétel között az első a szakmai 

fejlődési lehetőség és a kihívást jelentő szakmai feladatok biztosítása. Második helyen 

szerepel az általános csoport és a „B” cég válaszaiban is a fizetésemelés mint tanulásra 

ösztönző eszköz, a „C” és az „A” cég esetében ezen a helyen a mentori támogatás szere-

pel. Harmadik ösztönző eszközként mind a négy vizsgálati csoportban a szervezet részé-

ről az innovatív ötletek támogatását jelölték meg, azonban az „A” cégnél a harmadik 

leggyakoribb jelölést a szakmai képzések elvégzésének támogatása is pontegyenlőséggel 

megkapta. 

Ösztönzési forma Általános  A vállalat B vállalat C vállalat 

Fizetésemeléssel 41 5 13 2 

Szakmai fejlődési lehetőséggel, kihívást je-

lentő feladatokkal 
76 14 20 5 

Előléptetéssel 24 2 5 0 

Szóbeli elismeréssel, dicsérettel 26 4 7 1 

Mentori támogatással 18 11 2 3 

Mentori szerepkör betöltésének lehetőségé-

vel 
13 0 0 2 

Tudásmegosztás és tapasztalatcsere alkal-

makkal 
17 3 0 1 

Szakmai képzések elvégzésének támogatásá-

val 
17 7 6 1 

Oklevelet adó szakmai képzések elvégzésé-

nek támogatásával 
25 5 6 2 

Innovatív ötletek támogatásával a szervezet 

részéről 
32 7 7 3 

73. táblázat A vizsgált vállalatok munkavállalóinak munkahelyi tanulásának ösztönzési lehetőségei 
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Az esettanulmányban szereplő három cég kérdőíves eredményeit áttekintve megál-

lapítható, hogy minimális eltérések vannak a munkavállalóik tanulási szokásai között. 

Nagyobbnak nevezhető eltérések az általános kérdőívet kitöltő munkavállalók és a három 

esettanulmányban szereplő vállalat között van, ennek oka a cégek méretbeli és egyéb 

kulturális tényezőinek különbségéből fakad. Az „A” cégről megállapítható, hogy több 

változó esetében is pozitívabb volt az eredményük a többiekhez képest (tanulás támoga-

tás, tudásmenedzsment, rendelkezésre álló tanulástámogatási eszközök, stb.). 

5.4.5. Az esettanulmányok főbb megállapításai 

Az esettanulmányban vizsgált mindhárom cég kkv35 méretű, két hazai tulajdonú 

informatikai vállalkozás, míg a harmadik cég egy nemzetközi nagyvállalat hazai leány-

cége. Mindhárom vizsgált cég esetében jól érezhetők mind munkaerő-piaci, mind gazda-

sági szempontból az IT szektorbéli sajátosságok. A vállalatok kis különbségekkel, de 

hasonló attitűddel viszonyulnak a munkahelyi tanulás támogatásának kérdéséhez és en-

nek, illetve a vizsgált szektor sajátosságaiból adódóan munkavállalóik tanulási mintázatai 

is igen hasonlók, többségében informálisak. 

A vizsgált cégek nagyon hasonló problémákkal szembesülnek a munkavállalóik ta-

nulásának, szakmai fejlődésének, illetve a szervezeten belüli tudásmegosztás támogatá-

sának terén is. Állandó problémát jelent a tanulásra, tudásmegosztásra fordítható idő 

mennyisége, amelyet a termelésre fordított időből kell elvenni, ez pedig bevételkieséshez 

vezet. Ugyanakkor a cégek vezetői azzal is tisztában vannak, hogy mind a versenyképes-

ség, mind a munkavállalók megtartása szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy tá-

mogassák a fejlődésüket. 

Az időráfordítás mellett sok esetben a képzés és tanulástámogatás közvetlen anyagi 

vonzata is problémát jelent, egyfelől ennek mértékével az éves költségvetésben előre kell 

kalkulálni, másfelől pedig a kifizetett tanfolyamok, konferenciák megtérülése a hasznos-

ságukat tekintve kérdéses. 

A tudásintenzív IT iparágban – ahogyan azt a kérdőíves kutatás eredményei és az 

interjúk is mutatták –  többségében olyan munkavállalók dolgoznak, akiknek az önképzés 

magától értetődő és motiváltak is a tanulás terén. Mindezek ellenére a három esettanul-

mány közül kettőnél az alacsony motivációs szint még így is megfogalmazódott mint a 

munkahelyi tanulásban jelenlévő nehézség, pedig ez a vizsgált szervezeteknél is csak a 

                                                 

35 kkv: kis- és középvállalkozások 
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munkavállalók kisebb hányadát érinti. Egyébként ez azoknál a cégeknél jelent inkább 

problémát, ahol kevésbé tudnak tudatosan vagy rendszerszinten foglalkozni a dolgozók 

tanulásának támogatásával és a tudásmenedzsment kérdéskörével. 

A bemutatott cégek közül kettőnél komoly problémát jelent – a legtöbb nehézséget 

is erre eredeztetik vissza – , hogy nincs megfelelő mennyiségű és minőségi erőforrásuk a 

tanulástámogatásra és a tudásmenedzsmentre, hiszen dedikáltan humán erőforrással fog-

lalkozó munkavállalójuk sincs. Annál a cégnél, ahol működik a HR és dedikált erőforrás 

foglalkozik a munkavállalók fejlesztésével, illetve a tudásmenedzsmenttel, ott jól érez-

hető a befektetés eredménye, amelyet a munkavállalók is érzékelnek és érzékeltettek is 

válaszaikkal mind a kérdőíves kutatásban, mind az interjúk során. 

Alapjaiban a tanuláshoz alkalmazott eszközök, források között lényegi eltérés nincs 

a cégek között, mindhárom szervezetnél erőteljesen a tapasztalati tanulásra és a tapaszta-

latok megosztására alapoznak. 

Egyik vizsgált szervezetnél sem alkalmaznak külön motivációs vagy ösztönző esz-

közt a tanulásra, mert tapasztalatuk alapján a szakmai fejlődési lehetőségek és a közössé-

gen belüli elismertség egyelőre elegendőnek bizonyulnak. A kérdőíves kutatás 

eredménye és az interjúk alapján ez nagyjából helytálló döntésnek bizonyul, hiszen ön-

bevallásuk alapján a munkavállalókat a szakmai kihívást jelentő feladatokkal, fejlődési 

lehetőségekkel és az innovatív ötletek támogatásával lehet ösztönözni. Ennek mindhárom 

vállalatnál tudatában van a vezetés és ezt a lehetőséget tudatosan igyekeznek is kihasz-

nálni, illetve előnyükre fordítani, hiszen mindhárom cég szervezeti kultúrája nyitott az új 

ötletekre, innovációra. Volt olyan vizsgált cég, ahol az igény a fizetésemelésre mint ösz-

tönzési eszközre jelent meg a dolgozóknál, ugyanakkor a vezetők hangsúlyozták, hogy 

erre nincs lehetőségük (központi költségvetésből gazdálkodnak), de ha lenne, akkor sem 

ösztönöznék pénzzel a tanulást vagy a fejlődést, mert ezzel az elvvel alapjaiban nem ér-

tenek egyet. Egyébként érdekesség, hogy a másik két vizsgált cég sem alkalmazna bó-

nusz, vagy prémiumrendszert és semmilyen formában sem ösztönözné tanulásra pénzzel 

a munkavállalóit. Ellenben azt ne felejtsük el, hogy a szakmai előrelépés, a ranglétrán 

való előrehaladás által indirekt módon, de így is magasabb fizetéshez jutnak a tanulás 

eredménye által a munkavállalók, még ha az elsődleges céljuk nem is a konkrét fizetés-

emelés volt, de azt is elérik a tanulással – erre több interjúalany is utalt a beszélgetések 

során. 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a munkavállalók elvárják mun-

káltatójuktól, hogy az támogassa a szakmai fejlődésüket, tanulásukat, de önmagukat is 
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képezik önirányított tanulással, legnagyobb részük pedig nem csak a munkájához, hanem 

a hobbi tevékenységéhez kapcsolódóan is. Nem meglepő, hogy a kérdőíves kutatás és az 

interjúk értékelése alapján a munkájuk során az önirányított, informális tanulást tartják 

hatékonynak. Ennek megfelelően a tapasztalatuk alapján a leghatékonyabb tanulástámo-

gatási formának a „szabad felhasználású” tanulási időkeretet tartják, a kihívást jelentő 

munkafeladatok, illetve a szakmai mentor vagy coach támogatása mellett. 

Az informális tanuláshoz használt tanulási források alkalmazásának gyakorisága 

magas mindhárom szervezetnél. Mindegyik cég esetében ilyen az internetes keresés hasz-

nálata, a munkatársakkal való beszélgetés vagy az online szakmai blogok olvasása. A 

magán és a szakmai közösségi oldalakat is használják tanulásra, tudásmegosztásra, de 

ennek gyakorisága a többi gyakran alkalmazott tanulási forráshoz képest alacsony, annak 

ellenére hogy a vizsgált cégek közül kettőben közösségi csoportot is hoztak létre tudás-

megosztási célzattal. 

A tanulási lehetőségek, eszközök hatékonyságának megítéléséről a három vállalat 

munkavállalói hasonlóan vélekednek. Leghatékonyabbnak mindegyik szervezetben a 

munkatársakkal való beszélgetést és a kollégáktól való munka közbeni tanulást tartják az 

online szakmai blogok és az online szakmai fórumok olvasása mellett. 

Összességében az esettanulmányok közül az „A” cég tanulástámogatási tevékeny-

ségének munkavállalóik általi megítélése magasabb mint a másik két cégé, illetve több 

vizsgált változó esetében is pozitívabb eredményt mutatott az „A” vállalat. Ennek hátte-

rében az állhat és magyarázatul is az szolgálhat, hogy a három szervezet közül egyedül 

ez a cég alkalmaz dedikált erőforrást, felelőst a munkavállalók fejlesztésére és a szerve-

zeti szintű tudásmenedzsment területére. A másik két vizsgált vállalat is tudatában van 

annak –és elismeri–, hogy ezekre a területekre erőforrást kell szentelni. Azzal is tisztában 

vannak, hogy a tudásintenzív IT iparágban nekik mint munkáltatóknak, ha versenyben 

szeretnének maradni mind szakmailag, mind a munkavállalók felvételéért és megtartásá-

ért folytatott harcban, akkor nincs más lehetőségük mint támogatni a munkavállalóik ta-

nulását, szakmai fejlődését minél innovatívabb és a munkavállalók egyedi igényeit is 

figyelembe vevő módon. Egyelőre a munkavállalók ezt a hozzáállást még csak elvárják 

és nem élnek vissza vele, mindössze élnek a tanulási lehetőségekkel, amelyek a tudásin-

tenzív szektorban a magasan motivált munkavállalóknak szükséges a komfortérzetük 

vagy elégedettségük fenntartásához és növeléséhez. Ez természetesen a vállalat hasznára 

is válik a versenyképességük megőrzésében, növelésében. 
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5.5. A hipotézisek és vizsgálatuk 

Az előző fejezetekben ismertetett kutatási eredményeket összefoglalva a hipotézi-

sek vizsgálata mentén mutatom be a következőkben. 

H1. Minél több tanulási lehetőség áll rendelkezésre, annál inkább úgy gondolják a 

munkavállalók, hogy mindennap tanulnak munkájuk során. 

A rendelkezésre álló tanulási lehetőségek száma és a dolgozók napi tanulási rutinja, 

szokásai között összefüggés mutatható ki. A hipotézis tesztelése során az egyik változó a 

tanulási lehetőségek száma, amely a kérdőív 15. kérdésére adott igen válaszok összege. 

(A nem tudom választ hiányzó értékként kezeltem.) A változó eloszlása normális, a vál-

tozó leíró statisztikáját a 74. táblázat mutatja. 

  N Minimum Maximum Átlag Szórás 

Tanulási lehetőségek száma 162 0 30 14,4074 6,22912 

Összesen 162 
    

74. táblázat  A tanulási lehetőségek száma 

A másik változó a dolgozók napi tanulási rutinja, amelyet a kérdőív 9. kérdésével 

mértem. A változó eloszlása nem normális eloszlású változó. Mivel az egyik változó nem 

normális eloszlású, ezért a hipotézis teszteléshez Spearman korrelációszámítást kellett 

alkalmazni, melynek eredménye szerint a korreláció szignifikáns (rho=0,237, p=0,002), 

tehát minél több a rendelkezésre álló tanulási lehetőség, a munkavállalók annál inkább 

érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munkájuk során. A rendelkezésre álló tanulási 

lehetőségeket a kérdőív 21. és 22. kérdése alapján vizsgáltam, ezek korrelációját vizsgál-

tam a 9. kérdéssel, vagyis azzal, hogy mennyire ért egyet a munkavállaló azzal az állítás-

sal, hogy mindennap tanul a munkája során. A 21. és a 22. kérdés 9. kérdéssel történő 

korreláció elemzéséhez is, a Spearman-féle korrelációszámítást alkalmaztam. 

(75. táblázat és 76. táblázat) 
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Spearman's rho 

Mindennap tanul 

Korrelációs 

együttható 
Sig. N 

Mindennap tanul 1,000  162 

Google keresés 0,081 0,307 162 

Wikipédia használata 0,014 0,864 161 

Szakmai blogok olvasása 0,023 0,774 162 

Szakmai blog vagy online tutorial írása 0,170* 0,036 152 

Szakirodalom olvasása interneten (szakmai portál, szak-

folyóirat, stb.) 
0,018 0,819 161 

Videók (Youtube, Usestream, stb.) nézése 0,201* 0,010 161 

Közösségi oldalak használata (tematikus/szakmai cso-

portokban való részvétel) 
0,213** 0,007 159 

Papíralapú szakmai kiadványok olvasása (könyv, folyó-

irat) 
-0,033 0,687 156 

Munkatársakkal beszélgetés 0,170* 0,032 159 

Prezentációmegosztó portálok használata 0,098 0,221 157 

Belső intranet, wiki használata 0,093 0,254 153 

75. táblázat A mindennapos tanulás és a rendelkezésre álló tanulási eszközök összefüggésvizsgálata 

 

Spearman's rho 

Mindennap tanul 

Korrelációs 

együttható Sig. N 

Mindennap tanul 1,000  162 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 0,113 0,179 142 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 0,198* 0,017 144 

Belső tréning jellegű szakmai képzés 0,106 0,201 148 

Külső tréning jellegű szakmai képzés 0,152 0,066 147 

Belső szakmai előadás 0,094 0,247 153 

Külső szakmai előadás 0,194* 0,017 152 

Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl. idő-

menedzsment tréning) 
0,129 0,127 142 

Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (pl. idő-

menedzsment tréning) 
0,123 0,146 142 

Belső online képzés (vállalati e-learning) 0,233** 0,006 140 

Külső online képzés (Coursera, webinárium) 0,178* 0,029 150 

Nyelvi képzés 0,050 0,549 144 

Konferencia 0,251** 0,002 150 

IKT- tréning 0,257** 0,004 126 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (pl. Café, műhely) 0,256** 0,002 146 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl. meetup) 0,144 0,086 144 

Szakmai mentoring 0,263** 0,002 141 

Coaching 0,297** 0,000 137 

76. táblázat A mindennapos tanulás és a rendelkezésre álló tanulási lehetőségek összefüggésvizsgá-

lata 
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A 21. kérdés esetében szignifikáns pozitív korrelációt kaptunk a szakmai blog vagy 

online tutorial írása (rho=0,17, p=0,04), a videók nézése (rho=0,201, p=0,01) és a mun-

katársakkal való beszélgetés (rho=0,17, p=0,03), valamint a mindennapos tanulás között. 

A 22. kérdés esetében a mindennapos észlelt tanulással szignifikáns pozitív korre-

lációt mutatott a külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés (rho=0,20, p=0,02), a külső 

szakmai előadás (rho=0,19, p=0,02), a belső online képzés (rho=0,23 p=0,006), a külső 

online képzés (rho=0,18 p=0,03), a konferencia (rho=0,25 p=0,002), az IKT tréning 

(rho=0,26 p=0,004), a belső tapasztalat megosztó esemény (rho=0,26 p=0,002), a szak-

mai mentoring (rho=0,26 p p=0,002) és a coaching (rho=0,3 p<0,001) is mint tanulási 

lehetőség. 

H1.1. Minél több tanulási eszköz és forrás hozzáférhető a munkavállaló számára a 

munkahelyen, annál szükségesebbnek érzi az önképzést és annál hatékonyabbnak tartja 

az informális tanulást, valamint annál nagyobb valószínűséggel képezi magát a szabad-

idejében (munkához kapcsolódóan is). 

A hipotézis első részének bizonyításához az 15. kérdésre adott igen válaszok számát 

és a 17., illetve a 19. kérdés ötfokozatú Likert-skálán mért válaszainak korrelációját vizs-

gáltam. A változók némelyike nem normál eloszlású volt, ezért Spearman-korreláció szá-

mítást kellett alkalmazni. A számítás alapján a tanulási lehetőségek száma pozitívan 

korrelál az informális tanulás észlelt hatékonyságával mind a munkában (rho =0,227, 

p=0,004), mind a szabadidőben (rho=0,221, p=0,005), de nem korrelál azzal, hogy a mun-

kavállaló mennyire tartja fontosnak az önképzést a munkájában. (77. táblázat) 

      
Önképzés 

szükségessége 

Informális ta-

nulás haté-

konysága 

munkában 

Informális ta-

nulás haté-

konysága 

szabadidőben 

Tanulási lehetősé-

gek száma 

Korrelációs 

együttható 
1,000 -,077 0,227** 0,221** 

Sig.   0,329 0,004 0,005 

N 162 162 162 162 

77. táblázat A tanulási lehetőségek számának, az önképzés szükségességének és az informális tanulás 

munkában és szabadidőben történő hatékonyságának összefüggés vizsgálata 

A hipotézisnek az első részét úgy is teszteltem, hogy a 18. kérdés szerint azonosított 

négy csoport esetében hasonlítottam össze a rendelkezésre álló tanulási lehetőségek szá-

mát (a 15. kérdésre adott válaszok összegének átlagát). A csoportok között nem volt kü-

lönbség (F=0,08, p=0,97). (78. táblázat) 
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 N Átlag Szórás 

Igen, a munkámhoz és hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan is 129 14,3333 6,65011 

Igen, de csak a hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan 15 14,2667 4,25049 

Igen, de csak a munkámhoz kapcsolódóan 16 15,1250 4,64579 

Nem 2 14,5000 0,70711 

Összesen 162 14,4074 6,22912 

78. táblázat A rendelkezésre álló tanulási lehetőségek száma az önképzés tevékenységszférához kap-

csolódása szerint 

A hipotézis második részének vizsgálatához a 18. kérdés alapján azonosított négy 

csoport 19. kérdésre adott válaszainak átlagát hasonlítottam össze varianciaelemzéssel. A 

négy csoportban eltérőek az elemszámok, ezért a kapott eredmények óvatosan értékelen-

dők, de ezek alapján a csoportok között nem mutatkozik különbség (F=0,78, p=0,51). 

(79. táblázat) 

  N Átlag Szórás 

 Igen, a munkámhoz és hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan is 129 4,03 0,984 

Igen, de csak a hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan 15 3,80 0,775 

Igen, de csak a munkámhoz kapcsolódóan 16 3,75 1,000 

Nem 2 4,50 0,707 

Összesen 162 3,99 0,965 

79. táblázat Az önképzés tevékenységszférához kapcsolódása és a munkában történő informális tanu-

lás hatékonyságának varianciaelemzése 

H2. A munkavállalók tanulási tevékenységeiben és a munkahely tudásmenedzs-

ment folyamataiban is azonosítható az informális tanulás. 

Ez a hipotézis inkább feltáró jellegű kérdésfelvetés, ezért ehhez a 21. és 22. kérdé-

sekre adott válaszok leíró statisztikáit szemléltetem, amely alapján megállapítható, hogy 

az informális tanulási tevékenységeknek előfordulásának jóval magasabb a gyakorisága 

a munkahelyi tanulásban mint a formális tanulási lehetőségeknek, vagy a nem formális, 

inkább formálisabb jellegű tanulási lehetőségeknek. (80. táblázat) 
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 N Min. Max. Átlag Szórás 

Google keresés 162 1 5 4,82 0,545 

Munkatársakkal beszélgetés 159 1 5 4,34 0,899 

Szakmai blogok olvasása 162 1 5 3,94 1,096 

Szakirodalom olvasása interneten (szakmai portál, 

szakfolyóirat, stb.) 
161 1 5 3,80 1,198 

Wikipédia használata 161 1 5 3,60 1,261 

Videók (Youtube, Usestream, stb.) nézése 161 1 5 3,37 1,263 

Belső szakmai előadás 153 1 5 3,14 1,211 

Belső intranet, wiki használata 153 1 5 3,14 1,386 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (pl. Café, mű-

hely) 
146 1 5 2,78 1,235 

Közösségi oldalak használata (tematikus/szakmai 

csoportokban való részvétel) 
159 1 5 2,65 1,396 

Belső tréning jellegű szakmai képzés 148 1 5 2,57 1,273 

Szakmai mentoring 141 1 5 2,52 1,427 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl. meetup) 144 1 5 2,47 1,284 

Konferencia 150 1 5 2,43 1,234 

Külső online képzés (Coursera, webinárium) 150 1 5 2,40 1,336 

Belső online képzés (vállalati e-learning) 140 1 5 2,39 1,366 

Külső szakmai előadás 152 1 5 2,39 1,218 

Nyelvi képzés 144 1 5 2,36 1,442 

Papíralapú szakmai kiadványok olvasása (könyv, 

folyóirat) 
156 1 5 2,34 1,327 

Prezentációmegosztó portálok használata 157 1 5 2,25 1,279 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 142 1 5 2,25 1,162 

Szakmai blog vagy online tutorial írása 152 1 5 2,22 1,414 

Coaching 137 1 5 2,08 1,289 

Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl. 

időmenedzsment tréning) 
142 1 5 2,05 1,113 

IKT- tréning (információs és kommunikációs 

technológia) 
126 1 5 1,78 1,123 

Személyes hatékonyságot növelő külső tré-

ning (pl. időmenedzsment tréning) 
142 1 5 1,74 1,076 

80. táblázat Az informális és a formális tanulási lehetőségek gyakorisága a munkahelyi tanulásban 

H2.1. A munkáltatói gyakorlatban kisebb szerepet kap az informális tanulás a mun-

kahelyi tanulás támogatásában, mint a formális. 

A hipotézishez a 15. kérdésben felsorolt elemeket informális és formális kategóri-

ákba soroltam, és így a két kategóriákba tartozók átlagát hasonlítottam össze. (Minél ma-

gasabb az érték, annál jellemzőbb, hogy rendelkezésre áll az adott tanulási forma. A 

változó értéke 0 és 1 között lehet.) Az összehasonlítás eredménye szerint szignifikáns 

különbség van az informális tanulási lehetőségek (átlag=0,52, szórás 0,22) és a formális 

tanulási lehetőségek (átlag=0,32, szórás 0,23) átlaga között: az összetartozó mintás t-
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próba eredménye t=-12,14, p<0,0001. Az eltérés viszont a hipotézistől ellentétes: az in-

formális tanulási lehetőségek átlaga szignifikánsan magasabb, mint a formális lehetősé-

gek átlaga. 

H3. Minél tudásintenzívebbnek tartja valaki a munkakörét, annál hatékonyabbnak 

tartja az informális tanulást a munkában és a szabadidőben is. 

A hipotézis bizonyításához a 8. kérdésben mért és a 19. kérdésben mért változóknak 

a korrelációját számítottam ki. A változók nem normál eloszlásúak, ezért ebben az eset-

ben is Spearman korrelációszámítást kell alkalmazni. A korreláció a munkakör tudásin-

tenzitása és az informális tanulás munkában való hatékonyságáról való vélekedés között: 

rho=0,29, p<0,001. A munkakör tudásintenzitása és az informális tanulás szabadidőben 

való hatékonyságát illető korreláció: rho=0,278, p<0,001. Mindkét eredmény szignifi-

káns, vagyis minél tudásintenzívebb munkakörben dolgozik valaki, annál hatékonyabb-

nak tartja az informális tanulást a munkájában és a szabadidőben is. A 19. és 20. kérdés 

között, tehát a munkában történő informális tanulás hatékonyságáról alkotott vélekedés 

és a szabadidőben zajló informális tanulás hatékonyságáról alkotott vélekedés között na-

gyon erős pozitív korreláció van (rho=0,64, p<0,0001), ezért megállapítható, hogy aki 

egyik tevékenységszférában hatékonynak tartja az informális tanulást, az a másikban is 

annak fogja. 

H3.1. A fiatalabb generációk (az Y és a Z) hatékonyabbnak tartják az informális 

tanulást a munkában és a szabadidőben is, mint az idősebb generáció (X, Baby-boomer). 

Születési idő szerinti generációs csoportosítást végeztem és az életkori adatok sze-

rint képzett generációk 19. és 20. kérdésre adott válaszának átlagát hasonlítottam össze. 

A varianciaelemzés alapján nincs különbség a csoportok között, vagyis az egyes generá-

ciók között nincs szignifikáns különbség abban, hogy a munkavállalók mennyire tartják 

hatékonynak az informális tanulást a munkában és a szabadidőben. (81. táblázat) 
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  N Átlag Szórás 

Informális tanulás hatékony-

sága munkában 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 4,75 0,500 

X generáció (1965–1979) 36 4,22 0,832 

Y generáció (1980–1994) 119 4,18 0,809 

Z generáció (1995–2009) 3 4,00 1,000 

Összesen 162 4,20 0,810 

Informális tanulás hatékony-

sága szabadidőben 

Baby-boomer-ek (1964 előtt) 4 4,25 0,957 

X generáció (1965–1979) 36 4,06 0,984 

Y generáció (1980–1994) 119 4,04 0,915 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 1,528 

Összesen 162 4,04 0,938 

81. táblázat A munkavállalók vélekedése az informális tanulásról a munkában és a szabadidőben az 

egyes generációk szerint 

Az eredmények generációkra lebontva is érdekesek: A négy előforduló generáció 

válaszait külön-külön elemezve a Spearman korrelációszámítás elvégzésével a következő 

eredményre jutottam. (82. táblázat) 

Generáció elnevezése N 

Munkakör tudásintenzitása és 

informális tanulás a munkában 

Spearman rho (p-érték) 

Munkakör tudásintenzitása és 

informális tanulás a szabad-

időben Spearman rho (p-ér-

ték) 

Baby boomer 4 -0,33 (0,67) -0,54 (0,46) 

X-generáció 36 0,34 (0,04)* 0,26 (0,12) 

Y-generáció 119 0,3 (0,001)** 0,32 (0,0001)** 

Z-generáció 3 -0,87 (0,33) -0,87 (0,33) 

82. táblázat A munkakör tudásintenzitásának, illetve a munkában és a szabadidőben történő informá-

lis tanulás hatékonyságának megítélésének összefüggése az egyes generációk esetében 

A Baby-boomer-ek esetében nincs összefüggés a munkakör tudásintenzitása és az 

informális tanulás észlelt hatékonysága között a munkában és a szabadidőben. Az X ge-

neráció tagjainál minél tudásintenzívebb munkakörben dolgozik valaki, annál hatéko-

nyabbnak tartja az informális tanulást a munkájában (rho=0,34, p=0,04), de a szabadidős 

tevékenységeknél már nincs jelen ez az összefüggés (rho=0,26, p=0,12). 

Egyedül az Y generációra igaz az, hogy minél tudásintenzívebb munkakörben dol-

goznak, annál hatékonyabbnak tartják az informális tanulást a munkában (rho=0,29, 

p=0,001) és a szabadidőben (rho=0,33, p<0,001) is. 

A Z generáció esetében nincs összefüggés a változók között. Az eredmények érté-

keléséhez fontos megjegyezni, hogy a Baby-Boomer-ek és a Z generáció csoportjának 

alacsony volt az elemszáma (n=4 és n=3), tehát az ő esetükben az eredmények részben 

ebből származnak, torzíthatnak. Az egyes generációk 23. kérdésre adott válaszából azt 

néztem meg, hogy az informális tanulást hatékonyabbnak tartja-e a fiatalabb generáció. 
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A varianciaelemzés alapján azonban nincs különbség a csoportok között, vagyis az egyes 

generációk között nincs különbség abban, hogy a felsorolt (informális és formális kate-

góriába sorolható) tanulási formákat mennyire tartják hatékonynak. A csoportok átlagait 

és szórásait, valamint a varianciaelemzés eredményét a 83. táblázat tartalmazza. 

 N Átlag Szórás 

F-érték 

(p-érték) 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai 

képzés 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,00 0,000 

1,033 

(0,38) 

X generáció (1965–1979) 34 3,12 1,094 

Y generáció (1980–1994) 92 3,48 1,190 

Z generáció (1995–2009) 3 3,00 1,732 

Összesen 133 3,36 1,163 

Belső szakmai tréning 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 3,00 1,000 

0,63 

(0,60) 

X generáció (1965–1979) 33 3,61 0,998 

Y generáció (1980–1994) 97 3,63 1,102 

Z generáció (1995–2009) 3 3,00 1,732 

Összesen 136 3,60 1,084 

Személyes hatékonyságot növelő 

belső tréning (időmenedzsment) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 2,33 1,155 

1,70 

(0,17) 

X generáció (1965–1979) 29 3,41 1,211 

Y generáció (1980–1994) 87 2,87 1,246 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 2,082 

Összesen 122 3,00 1,266 

Személyes hatékonyságot növelő 

külső tréning (időmenedzsment) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 3,00 2,000 

0,80 

(0,50) 

X generáció (1965–1979) 28 3,36 1,193 

Y generáció (1980–1994) 86 2,93 1,300 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 2,082 

Összesen 120 3,04 1,305 

Belső szakmai előadás 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,50 0,577 

0,25 

(0,86) 

X generáció (1965–1979) 35 3,60 1,193 

Y generáció (1980–1994) 107 3,58 1,166 

Z generáció (1995–2009) 3 3,00 1,732 

Összesen 149 3,57 1,164 

Külső szakmai előadás 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 4,00 1,000 

0,52 

(0,67) 

X generáció (1965–1979) 33 3,76 1,001 

Y generáció (1980–1994) 100 3,64 1,159 

Z generáció (1995–2009) 3 3,00 1,732 

Összesen 139 3,66 1,126 

Belső tapasztalatmegosztó esemény 

(tapasztalatcsere, café, műhely) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,25 0,500 

0,91 

(0,44) 

X generáció (1965–1979) 32 4,00 1,078 

Y generáció (1980–1994) 104 3,73 1,159 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 1,155 

Összesen 143 3,77 1,130 
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 N Átlag Szórás 

F-érték 

(p-érték) 

Külső tapasztalatmegosztó esemény 

(meetup) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 3,00 1,000 

0,21 

(0,89) 

X generáció (1965–1979) 31 3,52 1,092 

Y generáció (1980–1994) 97 3,47 1,146 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 1,155 

Összesen 134 3,47 1,122 

Konferencia részvétel 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 4,00 1,000 

0,54 

(0,66) 

X generáció (1965–1979) 33 3,27 1,180 

Y generáció (1980–1994) 99 3,26 1,306 

Z generáció (1995–2009) 2 4,00 0,000 

Összesen 137 3,29 1,261 

Online képzés, tanfolyam elvégzése 

(pl. coursera; online szabadegyetem, 

webinárium) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 2 3,50 0,707 

0,98 

(0,41) 

X generáció (1965–1979) 32 3,78 0,975 

Y generáció (1980–1994) 105 3,56 1,184 

Z generáció (1995–2009) 3 2,67 1,528 

Összesen 142 3,59 1,143 

Online oktatóanyagok / tutorialok 

egyéni feldolgozása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 2 4,00 1,414 

0,41 

(0,75) 

X generáció (1965–1979) 34 3,97 1,000 

Y generáció (1980–1994) 109 4,01 1,058 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 0,577 

Összesen 148 3,99 1,037 

Online szakmai közösségekben való 

aktív részvétel 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,00 0,816 

0,22 

(0,89) 

X generáció (1965–1979) 32 3,50 1,164 

Y generáció (1980–1994) 89 3,37 1,318 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 1,155 

Összesen 128 3,39 1,256 

Közösségi oldalakon megosztott tu-

dás feldolgozása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 2,75 0,500 

0,36 

(0,78) 

X generáció (1965–1979) 33 3,39 1,088 

Y generáció (1980–1994) 93 3,26 1,285 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 1,155 

Összesen 133 3,28 1,215 

Belső intranet, wiki használata 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,50 1,291 

0,49 

(0,69) 

X generáció (1965–1979) 33 3,36 1,295 

Y generáció (1980–1994) 102 3,13 1,287 

Z generáció (1995–2009) 3 3,67 1,528 

Összesen 142 3,20 1,286 

Youtube videók, oktatóvideók önálló 

használata 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 5,00 0,000 

2,07 

(0,11) 

X generáció (1965–1979) 34 3,59 0,892 

Y generáció (1980–1994) 111 3,63 1,250 

Z generáció (1995–2009) 3 2,67 1,155 

Összesen 151 3,63 1,181 
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 N Átlag Szórás 

F-érték 

(p-érték) 

Online szakmai fórum olvasása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 4,00 2,000 

0,41 

(0,75) 

X generáció (1965–1979) 35 4,00 0,907 

Y generáció (1980–1994) 109 3,83 1,076 

Z generáció (1995–2009) 3 4,33 0,577 

Összesen 151 3,89 1,055 

Szakmai blog olvasása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 3,75 1,500 

0,21 

(0,89) 

X generáció (1965–1979) 33 3,88 0,820 

Y generáció (1980–1994) 109 3,90 1,080 

Z generáció (1995–2009) 3 4,33 0,577 

Összesen 149 3,90 1,025 

Szakmai blog vagy tutoriál írása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 2 4,00 1,414 

0,43 

(0,73) 

X generáció (1965–1979) 27 3,15 1,406 

Y generáció (1980–1994) 86 3,19 1,443 

Z generáció (1995–2009) 2 4,00 0,000 

Összesen 117 3,21 1,417 

Papíralapú szakmai könyvek, folyó-

iratok olvasása 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 3,67 2,309 

0,43 

(0,73) 

X generáció (1965–1979) 36 3,00 1,309 

Y generáció (1980–1994) 100 3,04 1,355 

Z generáció (1995–2009) 3 3,67 0,577 

Összesen 142 3,06 1,346 

Szakmai mentoring 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 2,33 1,155 

1,3 (0,28) 

X generáció (1965–1979) 26 3,62 1,023 

Y generáció (1980–1994) 86 3,71 1,291 

Z generáció (1995–2009) 3 4,00 1,000 

Összesen 118 3,66 1,235 

Coaching 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 3,00 1,732 

0,63 (0,6) 

X generáció (1965–1979) 26 3,69 1,225 

Y generáció (1980–1994) 83 3,28 1,459 

Z generáció (1995–2009) 3 3,33 2,082 

Összesen 115 3,37 1,422 

Munkatársakkal beszélgetés 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 4,50 1,000 

0,84 

(0,47) 

X generáció (1965–1979) 35 4,40 0,775 

Y generáció (1980–1994) 112 4,13 1,027 

Z generáció (1995–2009) 3 4,00 0,000 

Összesen 154 4,20 0,966 

Kollégától való munka közbeni tanu-

lás (shadowing, pármunka) 

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 3 4,00 1,000 

0,4 (0,75) 

X generáció (1965–1979) 35 4,23 1,060 

Y generáció (1980–1994) 108 4,28 1,040 

Z generáció (1995–2009) 3 3,67 0,577 

Összesen 149 4,25 1,033 
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 N Átlag Szórás 

F-érték 

(p-érték) 

Learning by doing  

Baby-boomer-ek (1965 előtt) 4 5,00 0,000 

1,29 

(0,28) 

X generáció (1965–1979) 33 4,85 0,442 

Y generáció (1980–1994) 110 4,59 0,827 

Z generáció (1995–2009) 3 4,67 0,577 

Összesen 150 4,66 0,749 

83. táblázat A munkahelyi tanulási tevékenységek hatékonyságának megítélése az egyes generációk 

szerint 

H3.2. Minél hatékonyabbnak tartja a munkavállaló az informális tanulást a munká-

ban és a szabadidőben, annál hatékonyabbnak tartja a munkáltató által az önirányító, au-

tonóm, informális tanuláshoz lehetőséget biztosító eszközökből álló tanulási 

eszközkészletet, környezetet. 

A hipotézis megválaszolásához a 19. és a 20. kérdésre, valamint a 23. kérdésre adott 

válaszok között Spearman korrelációvizsgálatot végeztem, mivel a változók legnagyobb 

része nem normál eloszlású volt. (84. táblázat) Az informális tanulás szubjektív haté-

konysága a munkában a konferencia részvétel (rho=0,17, p=0,04), az online tananyagok 

egyéni feldolgozásának (rho=0,18, p=0,03), az online szakmai fórum olvasásának 

(rho=0,25, p=0,002) , az online szakmai blogok olvasásának (rho=0,19, p=0,002), a szak-

mai blogok írásának (rho=0,28, p=0,003) és a munka közbeni cselekvés általi tanulás 

(rho=0,22, p=0,008) szubjektív hatékonyságával mutat korrelációt, illetve szabadidőben 

az online tanfolyamok, képzések elvégzésével (rho=0,22, p=0,009), az online tananyagok 

egyéni feldolgozásával (rho=0,27, p=0,001), az online szakmai fórumok olvasásával 

(rho=0,19, p=0,02), az online szakmai blogok olvasásával (rho=0,25, p=0,002), a szak-

mai blogok írásával (rho=0,31, p=0,001) és a munka közbeni cselekvés általi tanulással 

(rho=0,21, p=0,01). Az eredmények alapján megállapítható, hogy ha a munkavállaló ha-

tékonynak tatja az informális tanulást a munkájában és a szabadidőben, akkor a munka-

helyen az önirányító, autonóm, informális tanuláshoz lehetőséget biztosító eszközökből 

álló tanulási eszközkészletet, vagy környezetet is annak fogja tartani. 
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Informális tanulás hatékony-

sága munkában 

Informális tanulás hatékony-

sága szabadidőben 

Korrelá-

ciós 

együttható Sig. N 

Korrelá-

ciós 

együttható Sig. N 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés -0,055 0,530 133 0,001 0,995 133 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 0,001 0,989 137 0,019 0,828 137 

Belső szakmai tréning -0,075 0,383 136 0,006 0,947 136 

Külső szakmai tréning 0,012 0,891 139 0,024 0,779 139 

Személyes hatékonyságot növelő belső tré-

ning (időmenedzsment) 
0,020 0,825 122 0,135 0,137 122 

Személyes hatékonyságot növelő külső tré-

ning (időmenedzsment) 
0,070 0,448 120 0,126 0,172 120 

Belső szakmai előadás 0,003 0,969 149 0,022 0,785 149 

Külső szakmai előadás 0,100 0,243 139 0,132 0,121 139 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (tapasz-

talatcsere, Café, műhely) 
0,037 0,660 143 0,061 0,467 143 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (mee-

tup) 
0,043 0,622 134 0,048 0,580 134 

Konferencia részvétel 0,177* 0,038 137 0,093 0,279 137 

Online képzés, tanfolyam elvégzése (pl. 

Coursera; webinárium) 
0,091 0,280 142 0,218** 0,009 142 

Online oktatóanyagok / tutorialok egyéni fel-

dolgozása 
0,183* 0,026 148 0,267** 0,001 148 

Online szakmai közösségekben való aktív 

részvétel 
0,090 0,310 128 0,151 0,089 128 

Közösségi oldalakon megosztott tudás fel-

dolgozása 
0,157 0,071 133 0,157 0,072 133 

Belső intranet, wiki használata 0,109 0,195 142 0,071 0,404 142 

Youtube videók, oktatóvideók önálló hasz-

nálata 
0,104 0,206 151 0,160* 0,050 151 

Online szakmai fórum olvasása 0,245** 0,002 151 0,194* 0,017 151 

Szakmai blog olvasása 0,194* 0,017 149 0,251** 0,002 149 

Szakmai blog vagy tutoriál írása 0,277** 0,003 117 0,314** 0,001 117 

Papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok ol-

vasása 
0,012 0,883 142 0,047 0,576 142 

Szakmai mentoring -0,071 0,445 118 -0,051 0,585 118 

Coaching 0,072 0,444 115 0,063 0,502 115 

Munkatársakkal beszélgetés 0,139 0,086 154 0,126 0,119 154 

Kollégától való munka közbeni tanulás 

(shadowing, pármunka) 
-0,051 0,539 149 0,121 0,142 149 

Learning by doing 0,215** 0,008 150 0,206* 0,012 150 

84. táblázat A munkában és a szabadidőben történő informális tanulás hatékonyságának megítélése és 

az informális tanulási lehetőségek, eszközök hatékonyságának megítélése közötti összefüggés 

H4. Pozitív összefüggés mutatható ki aközött, hogy a munkavállalók mennyire tart-

ják hatékonynak a tapasztalatmegosztáson alapuló tanulási formákat és aközött, hogy 

mennyire szívesen osztják meg tudásukat kollégáikkal. 
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A hipotézis bizonyításához a 26., illetve a 23. kérdésre adott válaszok korrelációját 

vizsgáltam meg. A változók nem normál eloszlásúak voltak, ezért Spearman korreláció-

számítást végeztem. A vizsgálathoz a 23. kérdés tételeit kategorizáltam a saját vagy má-

sok személyes tapasztalatának megosztásán és feldolgozásán alapuló tanulási 

lehetőségekre (26 tételből 14 tétel személyes tapasztalat megosztásán/feldolgozásán ala-

pul). A 14 saját vagy mások személyes tapasztalatának megosztásán és/vagy feldolgozá-

sán alapuló tanulási lehetőség közül 10 tétel mutatott korrelációt, ezek a következők: 

belső szakmai előadás (rho=0,27, p=0,001), belső tapasztalatmegosztó esemény 

(rho=0,24, p=0,004), külső tapasztalatmegosztó esemény (rho=0,30, p<0,001), online 

szakmai közösségekben való aktív részvétel (rho=0,20, p=0,01), online szakmai fórum 

olvasása (rho=0,20, p=0,01), szakmai blog olvasása (rho=0,21, p=0,01), szakmai blog 

vagy tutoriál írása (rho=0,22, p=0,02), szakmai mentoring (rho=0,27, p=0,004), coaching 

(rho=0,33, p=0,02) és a munkatársakkal történő beszélgetés (rho=0,16, p=0,05). 

A nem tapasztalatmegosztáson és feldolgozáson alapuló 12 tanulási lehetőségből 

csak 5 mutat korrelációt. A részletes eredményeket a 85. táblázat tartalmazza. 

Mennyire ösztönözné, ha azzal a feltétellel vehetne részt konferenciákon, trénin-

gen vagy képzésen, hogy az ott szerzett ismereteket megossza kollégáival? 

Korrelációs 

együttható 
Sig. N 

Saját vagy mások 

tapasztalatának 

megosztásán ala-

puló tanulási for-

mák 

Belső szakmai előadás 0,269** 0,001 149 

Belső tapasztalatmegosztó esemény (tapasztalatcsere, café, 

műhely) 
0,239** 0,004 143 

Külső tapasztalatmegosztó esemény (meetup) 0,298** 0,000 134 

Online szakmai közösségekben való aktív részvétel 0,203* 0,021 128 

Közösségi oldalakon megosztott tudás feldolgozása 0,042 0,629 133 

Belső intranet, wiki használata 0,044 0,606 142 

Online szakmai fórum olvasása 0,204* 0,012 151 

Szakmai blog olvasása 0,210* 0,010 149 

Szakmai blog vagy tutoriál írása 0,224* 0,015 117 

Szakmai mentoring 0,265** 0,004 118 

Coaching 0,222* 0,017 115 

Munkatársakkal beszélgetés 0,160* 0,048 154 

Kollégától való munka közbeni tanulás (shadowing, pár-

munka) 
0,139 0,090 149 
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Mennyire ösztönözné, ha azzal a feltétellel vehetne részt konferenciákon, trénin-

gen vagy képzésen, hogy az ott szerzett ismereteket megossza kollégáival? 

Korrelációs 

együttható 
Sig. N 

Nem saját vagy 

mások tapasztalata-

inak megosztásán 

alapuló tanulási 

formák 

Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 0,137 0,115 133 

Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 0,208* 0,015 137 

Belső szakmai tréning 0,277** 0,001 136 

Külső szakmai tréning 0,210* 0,013 139 

Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (időme-

nedzsment) 
0,116 0,204 122 

Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (időme-

nedzsment) 
0,070 0,447 120 

Külső szakmai előadás 0,272** 0,001 139 

Konferencia részvétel 0,271** 0,001 137 

Online képzés, tanfolyam elvégzése (pl. coursera; online 

szabadegyetem, webinárium) 
0,174* 0,039 142 

Online oktatóanyagok / tutorialok egyéni feldolgozása 0,043 0,600 148 

Papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok olvasása -0,008 0,929 142 

Learning by doing (cselekvés általi tanulás) -0,021 0,795 150 

85. táblázat A tapasztalatmegosztáson alapuló tanulási formák hatékonyságáról való vélekedés és az 

újonnan szerzett tudás kollégákkal való megosztási hajlandósága közötti összefüggés 

A tapasztalat megosztáshoz és feldolgozáshoz kötődő tanulási tevékenységek több 

mint kétharmada mutat korrelációt, míg a többi tanulási lehetőség fele. Az eredmények 

szerint helytállónak tekinthető a hipotézis, amely szerint azok a munkavállalók osztják 

meg szívesebben a tudásukat, akik hatékonynak tekintik a tapasztalat megosztáson/ fel-

dolgozáson alapuló tanulási formákat. 

Érdekességként a 25. és a 26. kérdésre adott válaszok korrelációjának vizsgálatával 

azt vizsgáltam meg, hogy a tapasztalat megosztásán és feldolgozásán alapuló tanulási le-

hetőségen (mint például a konferencia) való részvétel mennyire ösztönözné a munkavál-

lalókat, illetve mennyire ösztönözné akkor a lehetőség, ha a részvétel feltétele az ott 

szerzett tudás, tapasztalat megosztása lenne. A kérdés teljes egészében nem alkalmas a 

vizsgálatra, mert a kérdésfeltevés nem csak a konferenciát, hanem a szakmai tréninget is 

tartalmazta, így az eredménye is fenntartással kezelendő. A két kérdés eredménye között 

nagyon erős a korreláció (rho=0,62, p<0,0001), amely azt mutatja, hogy többségében aki 

feltétel nélkül elmenne konferenciára, az az ott szerzett tudás megosztásának feltételével 

is menne. A kérdés további vizsgálata érdekében kivontam a tudásmegosztás feltételével 

való részvételre adott pontszámból a feltétel nélküli részvételre adott pontszámot. A több-

ségnél nem okozott változást a feltétel (0 a különbség). Azonban többen vannak, akiket 

kevésbé ösztönözne, ha a konferencián szerzett tudás megosztásának feltételével mehet-

nének csak (negatív különbség), mint azok, akiknek ez növelné a kedvét (pozitív különb-

ség). (86. táblázat) 
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A feltétellel és a feltétel nélkül való 

konferencia részvétel pontszáma 

közti különbség 

Gyakoriság % 

-3,00 4 2,5 

-2,00 17 10,5 

-1,00 26 16,0 

,00 90 55,6 

1,00 16 9,9 

2,00 8 4,9 

4,00 1 0,6 

Összesen 162 100,0 

86. táblázat A tudásmegosztás feltételével és a feltételhez nem kötött képzési, tanulási lehetőség ösz-

tönző ereje közötti különbség 

H5. A Big Five kérdőíven az Extraverzió, a Lelkiismeretesség és a Tapasztalatokra 

való nyitottság faktorokon magasabb pontszámot elérő emberek tudásintenzívebbnek 

tartják a munkakörüket és hatékonyabbnak tartják az informális tanulást, szükségesebb-

nek az önképzést, és nagyobb mértékben érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munká-

juk során. 

A hipotézis vizsgálatához a Big Five kérdőíven az Extraverzió, a Lelkiismeretesség 

és a Tapasztalatokra való nyitottság faktorok és a kérdőív 8. kérdése között Pearson kor-

relációszámítást végeztem. Ez alapján a munkakör tudásintenzitásáról alkotott vélemény 

a személy extraverziójával (r=0,21, p=0,008) és a tapasztalatokra való nyitottságával 

(r=0,22, p=0,005) korrelációt mutat, viszont a lelkiismeretességével nem (r=0,08, 

p=0,35).A többi változó (9., 17., 19., 20. kérdés) és a három faktor között Spearman-féle 

korrelációelemzést végeztem. (87. táblázat) 

  Extraverzió Lelkiismeretesség Nyitottság 

Munkakör tudásintenzitása1 0,21** (0,008) 0,08 (0,35) 0,22** (0,005) 

Mindennap tanul munkájában2 0,2* (0,01) 0,11 (0,18) 0,17* (0,04) 

Önképzés szükségessége2 0,14 (0,08) 0,12 (0,13) 0,24** (0,003) 

Informális tanulás hatékonysága a munkában2 0,05 (0,52) 0,14 (0,08) 0,2* (0,01) 

Informális tanulás hatékonysága szabadidőben2  -0,08 (0,31) 0,11 (0,17) 0,21** (0,009) 

1: F (Pearson korrelációs együttható), (p-érték) 

2: rho (Spearman korrelációs együttható), (p-érték) 

*: korreláció szignifikáns p<0,05 szinten 

**: korreláció szignifikáns p<0,01 szinten 

87. táblázat A Big Five faktorain elért eredmények összefüggése a munkakör tudásintenzitásának, az 

önképzés szükségességének és az informális tanulás hatékonyságának megítélésével 
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A számítások alapján a Tapasztalatokra való nyitottság mindegyik jellemzővel 

szignifikáns korrelációt mutat (mindennap tanul munkája során: rho=0,17, p=0,04; ön-

képzés szükségessége a munkájában: rho=0,24, p=0,003; informális tanulás hatékonysá-

gának megítélése a munkában: rho=0,20, p=0,01; informális tanulás hatékonyságának 

megítélése a szabadidőben: rho=0,21, p=0,01), a Lelkiismeretesség (meglepő módon) 

egyikkel sem, az Extraverzió pedig a mindennapos tanulással (rho=0,20 p=0,01). 

A számítások csak azt igazolták, hogy a Tapasztalatokra való nyitottság faktoron 

magasabb pontszámot elérőkre igaz az, hogy tudásintenzívebbnek tartják a munkakörüket 

és hatékonyabbnak tartják az informális tanulást, szükségesebbnek az önképzést, és na-

gyobb mértékben érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munkájuk során. Az Extraverzió 

faktoron magasabb pontszámot elérőkre az igaz, hogy ők tudásintenzívebbnek tartják 

munkakörüket mint az alacsonyabb pontszámot elérők és nagyobb mértékben értenek 

egyet azzal az állítással, hogy mindennap tanulnak a munkájuk során. 

H5.1. Az Extraverzió, a Barátságosság és az Érzelmi stabilitás faktoron magasabb 

pontszámot elérőket nagyobb mértékben motiválná, ha azzal a feltétellel vehetnének részt 

konferenciákon, szakmai tréningeken, hogy az újonnan szerzett tudásukat megosszák a 

kollégáikkal. 

A hipotézis vizsgálatához a 25. és 26. kérdések eredményeit korreláltattam az Ext-

raverzióval, Barátságossággal és az Érzelmi stabilitás faktorok eredményeivel Spearman-

féle korrelációszámítás alkalmazásával. (88. táblázat) A számítások az Extraverzióval 

mutattak korrelációt, így megállapítható, hogy az Extraverzió faktoron magasabb pont-

számot elérőket nagyobb mértékben motiválná, ha konferencián, képzésen vehetnének 

részt (rho=0,25, p=0,002), és akkor is nagyobb mértékben motiválná őket a tanulási le-

hetőség, ha csak az ott szerzett tudás megosztásának feltételével mehetnének (rho=0,30, 

p<0,001). A Barátságosság és az Érzelmi stabilitás faktorokkal nem mutat korrelációt a 

motiváció mértéke sem a tudásmegosztás feltételével, sem anélkül. 

  Extraverzió Barátságosság Érzelmi stabilitás 

Konferencián való részvétel ösztönözné 0,25** (0,002) 0,05 (0,5) -0,05 (0,5) 

Konferencián való részvétel tudásmeg-

osztási feltétellel ösztönözné 
0,3** (0,0001) 0,06 (0,48) 0,03 (0,75) 

**: korreláció szignifikáns p<0,01 szinten 

88. táblázat A munkavállalók Big Five teszt faktorain elért pontszámainak és a tudásmegosztás felté-

teléhez kötött képzési, tanulási lehetőségek ösztönző erejének összefüggés vizsgálata 
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6. Összegzés 

6.1. Az eredmények összegzése, következtetések 

A disszertációmban a munkahelyi tanulás informális és nem formális lehetőségeit 

vizsgáltam különös tekintettel a tudásintenzív foglalkoztatási szektorokra, azon belül is 

az IT-ra. A témaválasztás aktualitása úgy vélem nem szorul különösebb magyarázatra, 

elég csak abba belegondolnunk, hogy gazdasági szempontból is a legfőbb érték az ember 

és a tudása. Az egész gazdaságot, illetve a munkaerőpiacot még nem hatja át ez a szem-

lélet, azonban a tudásintenzív iparágak ezalól kivételt képeznek. Kiváltképpen érdekes-

nek találtam az arról való gondolkodást, hogy egy olyan iparágban, ahol a munkavállalók 

nem csak a gyors fejlődések, változások szülte tanulásba „kényszerülnek”, hanem saját 

maguk is a (társadalom nagyrészére hatással való), innovációk alakítói, részesei, vajon 

miként tanulnak felnőttként. Az tudott, hogy a felnőttkori tanulás legnagyobb részben a 

munkához kapcsolódóan valósul meg. Mi a helyzet az IT-ban, ahol szinte magától érte-

tődő a modern technológia rendelkezésre állása, ott vajon a munkavállalók képzése, ta-

nulásának támogatása is modern szemléleteket és technológiákat alkalmazva történik? 

Úgy gondolom, hogy aki tudásintenzív munkakörben dolgozik, arra felnőttként az önirá-

nyító, autonóm tanulás a jellemzőbb és nem azt várja, hogy oktassák, képezzék, hanem a 

felkínált tanulási lehetőségek közül a saját maga számára leghatékonyabbat válassza, és 

ha éppen ilyen nincs, akkor megtalálja magának a szükséges tudás megszerzésének mód-

ját. Ezeknek a kérdéseknek, gondolatoknak a mentén elindulva alakítottam ki a kutatás 

koncepcióját. 

A disszertáció fő célkitűzése volt bemutatni és igazolni, hogy a munkahelyi tanulás 

legnagyobb részben informális (és nem formális) módon valósul meg, és az informális 

tanulás szerepe, jelentősége is egyre növekszik a munkahelyi tanulásban. A kutatással azt 

próbáltam bizonyítani, hogy a tudatosan kiválasztott eszköz– és keretrendszerrel az in-

formális tanulás is egyenrangú tanulási formaként lehet jelen a nem formális és formális 

képzések mellett a szervezetek képzési stratégiájában és gyakorlatában. Egy feltáró képet 

szándékoztam készíteni a munkahelyi tanulás munkáltatók által biztosított feltételeiről, 

eszközeiről és a munkavállalók által alkalmazott tanulási lehetőségekről az IT világában. 

A téma kapcsán megkerülhetetlen volt a tudásmenedzsment szerepének, funkciójának 

vizsgálata a munkahelyi tanulás támogatásában, kiemelten kezelve az informális tanulás 

ebben betöltött jelentőségét. 
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A munkahelyi tanulás informális és nem formális lehetőségeinek kutatását komplex 

módon, több szempontú megközelítésben igyekeztem elvégezni. A kutatás elméleti hát-

terének áttekintésében feldolgoztam a hazai és a nemzetközi szakirodalom alapján a mun-

kahelyi tanulás és az informális tanulás elméleteinek fogalmi alakulását és gyakorlati 

megjelenését az Európai Unió szakpolitikáiban. 

Az elméleti kutatás mellett egy igazán izgalmas empirikus kutatás keretében keres-

tem választ a kutatási kérdésekre és próbáltam igazolni a felállított hipotéziseimet. Az 

empirikus kutatásban több módszertani elemet alkalmaztam, ilyen volt a munkahelyi ta-

nulás kérdőíves vizsgálata, amelyet 162 fős mintán végeztem. 

Az IT szektorban és/vagy IT-s munkakörben dolgozó munkavállalók munkahelyi 

és munkához kapcsolódó tanulási folyamatait tanulási tevékenységnaplózás által vizsgál-

tam, 19 fő munkavállaló által egy hét alatt rögzített 346 tevékenység alapján. Ez a vizs-

gálat a kutatás szempontjából kisebb nézőpontváltást kívánt, hiszen ebben az esetben a 

vizsgálat alapegységei nem maguk a munkavállalók, hanem az általuk rögzített tanulási 

tevékenységek voltak. 

Utolsó kutatásmódszertani elemként az esettanulmány szerepelt a kutatásban, 

amely ismét egy kicsit más szemszögbe helyezte a kutatást, amelyben három esettanul-

mányt készítettem informatikai cégekkel. Az esettanulmánnyal az volt a célom, hogy fel-

tárjam, hogyan valósul meg a munkahelyi tanulás néhány Magyarországon működő IT 

cégnél. Az esettanulmányban a munkavállalók kérdőíves vizsgálata mellett, 17 félig-

strukturált interjút készítettem a cégek vezetőivel és munkavállalóival, hogy megvizsgál-

jam az IT cégek munkavállalóinak fejlesztésére irányuló tanulástámogató tevékenysége-

inek mintázatait és azokat az alapelveket, amelyek mentén teszik ezeket. A munkavállalói 

aspektusból azt próbáltam feltárni, hogy milyen a dolgozók alapvető hozzáállása az ön-

képzéshez, tanuláshoz, milyen motivációik állnak e mögött, milyen tanulási szokásaik 

vannak, saját maguk hogyan látják a munkahelyükön megvalósuló tudásmegosztást, mi-

lyen problémákkal és nehézségekkel találkoznak a tanulás és a tudásmegosztás terén, il-

letve saját maguk és munkáltatójuk mennyire felelős a professzióhoz kapcsolódó 

tanulásukért. 

A komplex módszertan alkalmazásával az volt a célom, hogy feltárjam az össze-

függéseket a munkavállalók munkahelyi tanulási szokásai és a munkáltatók tanulástámo-

gató tevékenysége között az IT szektorban, miközben mindvégig a felnőttek egyéni 

tanulási tevékenységei maradtak fókuszban. 
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A továbbiakban a kutatási eredmények összefoglalását a disszertáció kutatási kér-

déseinek megválaszolásával teszem meg: 

K1. Milyen tanulástámogatási formák, tevékenységek azonosíthatók a tudásinten-

zív iparág munkahelyein azon munkavállalók esetében, akik tudásintenzívnek tartják 

munkakörüket? Milyen összefüggést mutatnak a munkavállalók tanulási szokásai a mun-

kahelyi tanulás támogatásának eszközeivel? 

A kutatás eredménye szerint minél több a rendelkezésre álló tanulási lehetősége a 

munkavállalóknak, annál inkább gondolják azt, hogy mindennap tanulnak a munkájuk 

során és tartják munkakörüket is tudásintenzívebbnek. Tehát a rendelkezésre álló tanulási 

lehetőségek száma és a dolgozók napi tanulási rutinja, szokásai között összefüggés áll 

fenn a kérdőíves kutatás eredménye alapján. Az esettanulmányok során felvett interjúk 

tartalomelemzéséből kiderült, hogy milyen tanulástámogatási eszközöket alkalmaznak és 

milyen támogatási tevékenységeket végeznek a hazai IT cégek. Ilyen tanulástámogatási 

lehetőségként az interjúkban legtöbbször az online kurzusokat, tanfolyamokat (13), a ta-

nulásra fordítható időkeretet (12), az online szakmai források (blog, fórum, stb.) haszná-

latát (11), a konferencia részvételt (9), a mentori támogatást (8) és a kollégák egymás 

közti segítségkérését és közös problémamegoldását (8) emelték ki. A tevékenységnap-

lókból kiolvasható, hogy a munkához kapcsolódó tanulás milyen eszközök és/vagy for-

rások használatával valósult meg: leggyakrabban az elektronikus dokumentumok (pl. 

online tutorial), a szakmai blogok, a közösségi oldalak és a szakmai online fórumok ol-

vasásával. A munkavállalók által rögzített tanulási tevékenységek leggyakoribb módja az 

olvasás (103), a beszélgetés (94) és az internetezés (64) volt. 

K1.1. Kimutatható-e összefüggés az egyén munkahelyi tanulásának támogatott-

sága és az egyén szabadidőben megvalósuló tanulása között? 

A kérdőíves kutatás eredménye alapján a megkérdezett munkavállalók 79,6%-a 

(n=129) nem csak a munkájához, hanem a hobbi tevékenységéhez kapcsolódóan is fej-

leszti önmagát autonóm, önirányított tanulással. A hipotézisvizsgálat eredménye alapján 

a tanulási lehetőségek száma pozitívan korrelál az informális tanulás észlelt hatékonysá-

gával mind a munkában (rho =0,227, p=0,004), mind a szabadidőben (rho=0,221, 

p=0,005). Megállapítható, hogy a munkahelyi tanulásban rendelkezésre álló tanulási le-
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hetőségek száma (ebben az értelemben a munkahelyi tanulás támogatottsága) pozitív ösz-

szefüggést mutat az informális tanulás hatékonyságáról való vélekedéssel a szabadidőben 

és a munkában is, vagyis a munkavállalók nem érzékelnek különbséget a munkában és a 

szabadidőben történő informális, önirányító tanulásuk hatékonysága között. 

K2. A tudásintenzív iparág munkavállalóit milyen informális és nem formális ta-

nulási szokások jellemzik a munka világában? Milyen tudásmegosztó, tanulástámogató 

módszereket alkalmaznak a munkahelyeken? 

Az esettanulmányok kérdőíves kutatása és a félig-strukturált interjúinak tartalom-

elemzése alapján a tudásintenzív iparág munkavállalóinak tanulási mintázatának legna-

gyobb hányadát az informális tanulás teszi ki. A felvett 17 interjúból 12-ben az 

interjúalanyok kimondottan informális tanulási tevékenységeket soroltak fel a tanulás ha-

tékony módjaként. Az előző kutatási kérdés megválaszolásánál felsorolt tanulástámoga-

tási eszközök, teljes egészében a munkavállalók informális, önirányító tanulásán 

alapultak, és a tevékenységnaplók elemzéséből származó adatok is ezt erősítették meg. A 

80. táblázat összefoglalja a különböző tanulási tevékenységeket a munkahelyi tanulásban 

azok gyakorisága szerint. A tanulás leggyakrabban informális módon valósult meg inter-

netes kereső használata és böngészés, munkatársakkal való beszélgetés, szakmai blogok 

és szakirodalmak olvasása, illetve Wikipédia (kollaboratív tudástár) használata által. 

K2.1. A tudásintenzív iparágban támogatják-e a munkavállalók munkához kapcso-

lódó informális tanulását? 

A kérdőíves kutatás eredményei alapján az informális és a formális tanulási lehető-

ségek összehasonlításának eredménye szerint szignifikáns különbség van az informális 

tanulási lehetőségek (átlag:0,52; szórás:0,22) és a formális tanulási lehetőségek (át-

lag:0,32; szórás 0,23) átlaga között: az összetartozó mintás t-próba eredménye t=-12,14, 

p<0,0001. A munkavállalók tanulásának támogatásában az informális tanulási lehetősé-

gek átlaga szignifikánsan magasabb, mint a formális lehetőségeké. Az esettanulmányhoz 

tartozó félig-strukturált interjúkból mind a vezetői, mind a munkavállalói oldalon erőtel-

jesen érzékelhető, hogy hatékonyabbnak tartják az informális tanulást és ezt a munkálta-

tók tudatosan próbálják is ösztönözni és támogatni, a munkavállalók pedig igénylik és 

keresik az informális tanulási lehetőségeket a munkahelyen. 
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K3. Van-e összefüggés az informális tanulás hatékonyságáról való vélekedés és a 

betöltött munkakör tudásintenzitása között? 

A kérdőíves kutatás hipotézistesztelésének eredményeként korreláció van a mun-

kakör tudásintenzitása és az informális tanulás munkában való hatékonyságáról való vé-

lekedés között: rho=0,29, p<0,001. Az eredmény szignifikáns, tehát minél 

tudásintenzívebb munkakörben dolgozik valaki, annál hatékonyabbnak tartja az informá-

lis tanulást a munkájában és a szabadidőben is. A 17 felvett interjún minden interjúalany 

tudásintenzívnek tartotta munkakörét, ebből 12 fő kimondottan hatékonynak vélte az in-

formális tanulást, további két fő pedig a formális oktatás hatékonytalanságáról beszélt, 

amely arra enged következtetni, hogy az informális vagy nem nem formális tanulást ha-

tékonyabbnak tartják. A fentiek alapján megállapítható, hogy a munkakör tudásintenzi-

tása pozitívan függ össze az informális tanulás hatékonyságáról való vélekedéssel. 

K3.1. Felfedezhető-e különbség az információs társadalom generációi között az in-

formális tanulás hatékonyságáról való vélekedésében a munka világában és a szabadidő-

ben történő tanulást illetően? 

A hipotézisteszteléshez készített varianciaelemzés alapján nincs különbség a gene-

rációs csoportok között, tehát nincs szignifikáns különbség abban, hogy mennyire tartják 

hatékonynak az informális tanulást a munkában és a szabadidőben. 

K3.2. Milyen a munkahelyi tanulásról és a tanulástámogatás eszközeinek haté-

konyságáról alkotott képe azon fiatal (Y és Z generációs) munkavállóknak, akiknek mun-

kahelyi tanulása széleskörűen támogatott? 

A hipotézistesztelés eredménye alapján megállapítható, hogy az Y generáció minél 

tudásintenzívebb munkakörben dolgozik, annál hatékonyabbnak tartja az informális ta-

nulást a munkában (rho=0,29, p=0,001) és a szabadidőben (rho=0,33, p<0,001) is. A Z 

generáció esetében nincs összefüggés a vizsgált változók között. Az informális tanulás 

szubjektív hatékonysága a munkában a konferencia részvétel (rho=0,17, p=0,04), az on-

line tananyagok egyéni feldolgozásának (rho=0,18, p=0,03), az online szakmai fórumok 

olvasásának (rho=0,25, p=0,002), az online szakmai blogok olvasásának (rho=0,19, 

p=0,002), a szakmai blogok írásának (rho=0,28, p=0,003) és a munka közbeni cselekvés 

általi tanulásnak (rho=0,22, p=0,008) a szubjektív hatékonyságával mutat korrelációt. Ha 
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a fiatalabb generációs munkavállaló hatékonynak tartja az informális tanulást a munká-

jában és a szabadidőben, akkor a munkahelyen az önirányító, autonóm, informális tanu-

láshoz lehetőséget biztosító tanulási eszközkészletet, környezetet is annak fogja tartani. 

Ennél a kutatási kérdésnél is érdemes megemlíteni, hogy a félig-strukturált interjúk elem-

zése egyértelműen az informális tanulás hatékonyságát hozta ki eredményként. 

K4. Hogyan vélekednek a munkavállalók a saját tapasztalatot feldolgozó és meg-

osztó tanulási tevékenységekről és milyen szerepet tulajdonítanak ennek a munkahelyi 

tanulásban? 

A saját tapasztalatot feldolgozó és megosztó tanulási tevékenységek a félig-struk-

turált interjúkban a hatékony tanulástámogatás eszközeként jelentek meg. A munkáltatók 

által biztosított tanulási lehetőségek és a szakmai fejlődés támogatásának eszközeként is 

említésre kerültek szép számmal ezek a tanulási tevékenységek, ahogyan a tudásmegosz-

tás eszközeiként is. A munkavállalók és a vezetők is a tapasztalaton alapuló tanulást ré-

szesítik előnyben szemben az elméleti vagy lexikális tudással, emellett néhány interjúban 

azt is megfogalmazták, hogy izgalmasabb így tanulni, kipróbálni, kitapasztalni az új dol-

gokat mint a tananyagokat olvasgatni. 

K4.1. Szívesebben és aktívabban vesznek-e részt a tudásmegosztásban azok a mun-

kavállalók, akik hatékonynak tartják a személyes tapasztalatok megosztásán és feldolgo-

zásán alapuló tanulási lehetőségeket? 

A kérdőíves kutatás vonatkozó hipotézistesztelése alapján a 14 személyes tapasz-

talat megosztásán és/vagy feldolgozásán alapuló tanulási lehetőség közül 10 tétel mutat 

korrelációt (belső szakmai, belső tapasztalatmegosztó esemény, külső tapasztalatmeg-

osztó esemény, online szakmai közösségekben való aktív részvétel, online szakmai fórum 

olvasása, szakmai blog olvasása, szakmai blog vagy tutoriál írása, szakmai mentoring, 

coaching és a munkatársakkal történő beszélgetés). Megállapítható, hogy pozitív össze-

függés mutatható ki aközött, hogy a munkavállalók mennyire tartják hatékonynak a ta-

pasztalatmegosztáson alapuló tanulási formákat és aközött, hogy mennyire szívesen 

osztják meg tudásukat kollégáikkal. 

K5. Milyen összefüggést mutatnak az egyes személyiségfaktorok a munkavállalók 

vélekedésével a munkakörük tudásintenzitásáról, a napi tanulási tevékenységeikről, az 

informális tanulás hatékonyságának és az önképzés szükségességének megítéléséről? 
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A vonatkozó hipotézisvizsgálat alapján a munkakör tudásintenzitásáról alkotott vé-

lemény a személy extraverziójával (r=0,21, p=0,008) és a tapasztalatokra való nyitottsá-

gával (r=0,22, p=0,005) korrelációt mutat, viszont a lelkiismeretességével nem (r=0,08, 

p=0,35). A számítások csak azt igazolták, hogy a Tapasztalatokra való nyitottság faktoron 

magasabb pontszámot elérőkre igaz az, hogy tudásintenzívebbnek tartják a munkakörüket 

és hatékonyabbnak tartják az informális tanulást, szükségesebbnek az önképzést, és na-

gyobb mértékben érzik úgy, hogy mindennap tanulnak a munkájuk során. 

K5.1. Milyen összefüggést mutatnak az egyes személyiségfaktorok a munkaválla-

lók motivációjával a képzési, tanulási lehetőségek igénybevételét és az ott szerzett tudás 

megosztását illetően? 

Szintén a vonatkozó hipotézisvizsgálat alapján megállapítható, hogy a számítások 

az Extraverzióval mutattak korrelációt, ami azt jelenti, hogy az Extraverzió faktoron ma-

gasabb pontszámot elérőket nagyobb mértékben motiválná, ha konferencián, képzésen 

vehetnének részt és a tanulási lehetőség, akkor is nagyobb mértékben motiválná őket, ha 

csak az ott szerzett tudás kollégákkal való megosztásának feltételével juthatnának ehhez 

a lehetőséghez. Az eredeti hipotézisek mellett az informális tanulásra vonatkozóan a ku-

tatás eredményei alapján érdemes lehet utólag újabb hipotézist is megfogalmazni a félig-

strukturált interjúk alapján. A legérdekesebb kérdéskör továbbra is a munkához kapcso-

lódó informális tanulás munkatevékenységekbe, illetve a mindennapos tevékenységekbe 

ágyazottsága. A félig-strukturált interjúkban elhangzottak alapján azt vizsgálom meg, 

hogy milyen mintázatokban jelenik meg a munkához kapcsolódó informális tanulás. Eh-

hez az alábbi hipotézist állítottam: 

H6. A munkavállalók inkább konkrét önirányító és nem formális tanulási tevékeny-

ségeket azonosítanak informális tanulásként, mint munkavégzésbe vagy más mindennapi 

tevékenységbe ágyazott tanulási tevékenységeket. 

A fenti hipotézist a 17 felvett interjúból a legtöbb igazolja. Azonban a kérdés ennél 

érdekesebb, ezért feltáró jellegű kérdésként kezelve a továbbiakban néhány interjúrészlet 

segítségével szemléltetem az informális tanulás mintázatait. Egy-két példa a munkatevé-

kenységbe és a napi tevékenységekbe ágyazott munkához kapcsolódó informális tanu-

lásra: 
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"Könyveket olvasok, ez passzív tanulás. Networking-en keresztül is sokat tanulok, 

sok helyen tartok kapcsolatot a régi embereim által. Persze ott van még napi szinten a 

hírek olvasása, egy csomó forrás, napi RSS feed-ek, egy-két hírlevél és a Github-os pro-

jekteteket is gyakran monitorozom." 

(férfi, line menedzser és vezető architect, 13 éve dolgozik a "B" vállalatnál) 

"A tanulás állandóan ott van mindennap, általában a technológiának utána kell 

járni és ki kell próbálni. Emellett ott van az, hogy a mindennapi programozásban ugye 

gyakorol az ember, például ha megnézi az egy éve írt kódját, azt nem biztos, hogy annyira 

szeretné már vállalni... Ez is azért arra utal, hogy az ember folyamatosan alakítja a ru-

tinjait. Vagy napi szinten a csapatban mellé ülsz valakinek és megnézed, hogy ő ezt meg 

azt hogyan csinálja. A projekten látja az ember a másiknak a programkódját, akkor is 

elsajátíthatod a tudást, 10 év alatt azért sok mindent tanul így az ember. Ez mellett még 

ott van az is, hogy a soft skillek-nek az elsajátítása is munka közben történik, például 

hogyan kezeljem az adott embert vagy az adott helyzeteket." 

(férfi, 34 éves, architect az "A" vállalatnál) 

A munkatevékenységbe ágyazott tanulásra mint hatékony tanulással szembeni igé-

nyét fogalmazta meg az egyik interjúalany: 

"Azzal, hogy elmegy tanfolyamra, az nulla. Ez akkor fog hasznosulni vagy valamit 

érni, ha lehetősége van arra, hogy használja a tanultakat a munka során, vagyis lehető-

séget kell adjak arra, hogy az új dolgokat beépíthesse a kódba." 

(férfi, line menedzser és vezető architect, 13 éve dolgozik a "B" vállalatnál) 

Arra is van példa, amikor a munkához (is) kapcsolódó tanulás szabadidős tevékeny-

ségben manifesztálódik: 

"Minden nap olvasok szakmai könyveket, blogokat, internetes kiadványokat. Nem 

szeretek szórakoztató olvasmányokat olvasni, így a szakmai a kikapcsolódás is. Napi két-

három órát töltök szakmai dolgok olvasásával, a munkaidőből összesen maximum fél 

órát, ha töltök vele. A többit szabadidődből teszem hozzá, ezt a szabadidőben kikapcso-

lódásnak és önfejlesztésnek tekintem." 

(férfi, line menedzser és scrum master, 5 éve dolgozik a "B" vállalatnál) 

"A munkában nagyon sokat kódolok, ezért otthon a szabadidőmben azt nem annyira 

csinálom, inkább olvasok meg konferencia videókat nézek rendszeresen." 

(férfi, 28 éves, szakmai vezető az "A" vállalatnál) 
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A legjellemzőbb mintázata az önirányító, informális tanulásnak a meginterjúvoltak 

körében az online tanulási lehetőségekhez kötődik: 

"Online szakmai anyagokat, leírásokat, dokumentációkat, internetes anyagokat 

szoktam olvasni, youtube videókat nézegetve is előfordult már, hogy tanultam." 

(férfi, 30 éves, szoftverfejlesztő az "A" vállalatnál) 

"Olvasgatok cikkeket a neten és így megragadnak bennem a dolgok, de nem úgy 

kell elképzelni, hogy leülök és akkor csinálok magamnak egy listát, hogy na, most akkor 

ezeket meg akarom nézni egymás után. Olvasok valamiről és akkor úgy gondolom ennek 

nagyjából van értelme és akkor megnézem a kapcsolódó dolgokat is." 

(férfi, 28 éves, szoftverfejlesztő az "A" vállalatnál) 

"Az interneten rákeresek arra, hogy mások hogy oldották meg a problémát, ha van 

valami leírás, akkor követem és a magam módján megpróbálom megérteni. Ha nem megy, 

akkor próbálgatom máshogy." 

(férfi, 37 éves, tesztelési vezető az "A" vállalatnál) 

Végül pedig két interjúrészlet, amely az informális tanulás sokszínűségét, komplex 

mintáit mutatja be elsőként egy programozó, majd egy vezető szemszögéből: 

"A projekten tanultam más kódjából is már. Ha olyan a téma elkezdek olvasgatni 

utána. A beszélgetésekből és a kódreview-ból is lehet tanulni." 

(férfi, 25 éves, szoftverfejlesztő az "A" vállalatnál) 

"Amikor van időm akkor Coursera-n elvégzek valamit, én nagyon nagyon szeretem. 

Két kurzust csináltam talán eddig végig, tehát nem jellemző, mert nincs sok időm. Arra 

jöttem rá, hogy sokkal jobb, ha olyan emberek vesznek körül, akiktől tanulok nagyjából 

napi szinten. El kell menni meetup-ra, főleg az én szakmámban pszichoterápiától kezdve 

bármi olyanból lehet tanulni, ami igazából magammal tesz tisztába. Azt gondolom, hogy 

nagyon keveset tudok megtanulni könyvből és inkább úgy tudok tanulni, hogy felhívom az 

XY cég vezetőjét és elmegyünk kávézni, ahol sokat tanulunk egymástól." 

(férfi, 30 éves, operatív vezető az "A" vállalatnál) 

Az interjúrészletek kiválóan szemléltetik a munkához kapcsolódó informális tanu-

lás azonosításának, megfigyelésének nehézségeit. Az interjúalanyok között voltak reflek-

tívebb szemléletű válaszadók is, ők jobbára azonosítani tudták a munkatevékenységbe 

vagy egyéb mindennapi tevékenységbe ágyazott informális tanulási tevékenységeket is, 

míg a munkavállalók többsége felületesebben gondolkodik az informális tanulásról és 
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jellemzően a nem formális tanulási tevékenységeket azonosítja informálisként. Összes-

ségében megállapítható, hogy a munkavállalók szemszögéből az informális és a nem for-

mális tanulás között nincs lényegi különbség, szemben a formális és a nem formális 

(szükségszerűen beleértve az informálist is) tanulással. 

6.2. Az eredmények felhasználhatósága 

A kutatás eredményei reményeim szerint hozzájárulhatnak egy újfajta tanulástámo-

gatási szemlélet elterjedéséhez az innovatív iparágakban, ezzel segítve az informális, és 

a nem formális tanulás egyenrangú tanulásként való elismerését a munkaerőpiacon és 

nem csak a kiválasztási folyamatok során. Úgy vélem a kutatás eredménye alapján kiala-

kíthatók (pilot) HR gyakorlatok, amelyek direkt költsége nem ró óriási terhet a szerveze-

tekre, ugyanakkor a munkavállalók tanulását hatékonyabban tudná támogatni. Emellett a 

pozitív változás a munkahelyi tanulástámogatás szemléletében fontos eszköz lehet a szer-

vezetek számára a munkaerőpiacon mint munkáltatói márka elem, vagy mint a meglévő 

munkavállalók megtartásának egyik eszköze. 

A kutatás eredményei alapján az is bizonyos, hogy a munkahelyi tanulás újraértel-

mezése szükségszerű a gazdasági, társadalmi és technológiai változások miatt, amelyek 

az informális tanulás jelenlétét és jelentőségét egyre inkább megkérdőjelezhetetlenné te-

szik (főleg a fiatalabb generációk esetében). Emellett munkáltatónként, sőt munkaválla-

lónként eltérő, hogy ki mit ért munkahelyi tanulás alatt, amely számos konfliktus forrása 

lehet munkavállaló és munkáltató között egy olyan tudásintenzív világban, ahol a szak-

mai fejlődés, a professzióhoz kapcsolódó tanulás mindkét fél részéről elvárt, ugyanakkor 

a munka és a magánélet határa összemosódik, és a munkatevékenység pedig bármikor és 

bárhonnan elvégezhető. 

6.2.1. MOST36 

A kutatás eredményei alapján a disszertáció egyik célja is teljesül egy ajánlás for-

májában a munkahelyi tanulástámogatási keretrendszer vagy környezet kidolgozására. Ez 

a megközelítés a munkavállalók informális tanulási tevékenységeire és autonóm tanulá-

sára épít, figyelembe veszi a felnőttkori tanulási sajátosságokat, a tudástársadalom és az 

információs-technológia követelményeit is. A modell Kitsantas és Dabbagh (2010) peda-

gógiai keretrendszerét veszi alapul figyelembe véve a munkahelyi tanulás sajátosságait is 

                                                 

36 Munkahelyi online személyes tanulási környezet 
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a kutatás eredményei mellett. A kutatás a tudásintenzív IT iparágban dolgozókat, illetve 

a tudásintenzív IT-s munkakörben dolgozókat és az informatikai cégeket vizsgálta, ezért 

a kutatás eredményei alapján a munkahelyi tanulás keretrendszerének javaslata is rájuk 

értelmezendő. Ez a munkahelyi online személyes tanulási környezet modellje, amely a 

kollaboratív médiaeszközök használatára fókuszál a kérdőíves vizsgálat és a tevékeny-

ségnaplóban rögzített tevékenységek vizsgálata alapján. 

Ez a tanulási keretrendszer minden munkavállaló számára rendelkezésre állhat fix 

elemekkel, amely a munkavállalók egyéni tanulási igényeinek megfelelően bővíthető. 

Az első pillérben a közösségi médiát használva, a munkahelye és a kisebb munka-

csoportjának online közösségéhez csatlakozik a munkavállaló, emellett az automatikusan 

(céges szinten) meghatározott online szakmai források mellett a saját érdeklődésének 

megfelelően különböző blogokat, wiki-ket, és különböző tartalommegosztó oldalak (vi-

deó, prezentáció, dokumentum, stb.) csatornáit, a közösségi könyvjelzőket és az online 

naptárakat használva létrehozza a munkahelyi online személyes tanulási környezetét. En-

nek használatát beépítik a napi munkavégzési rutinba például a nap indításhoz vagy a 

tízórai kávéhoz. 

A második pillérben a munkavállalók már közösségi interakciókra és az együttmű-

ködésre használják a közösségi médiát, konkrétan a szervezet közösségi csoportját, 

amelyben tartalmakat osztanak meg és kommunikációs csatornát nyitnak a többi kollégá-

nak blog vagy wiki bejegyzéseik által, amelyre nyitott a visszajelzés és a kommentelés 

lehetősége. Például ha a munkavállalók megoldást keresnek egy problémára és azt meg-

találták, írnak róla egy rövid blogposztot vagy feltöltik a vállalati wiki-be – ahogyan azt 

az egyik esettanulmányban szereplő cégnél is teszik –, esetleg a kutatás közben talált 

érdekes cikket hozzááadják a közösségi könyvjelzőkhöz vagy beposztolják a közösségi 

csoportba. Emellett online informális tanulási közösséget is ki tudnak alakítani témán-

ként, akár levelezőlistákat, chat csoportokat vagy a közösségi oldalak csoport létrehozási 

funkcióját használva, s így a felmerülő szakmai kérdéseik megválaszolására új csatorná-

kat nyitnak meg, miközben indukálják a tudásmegosztást, közös problémamegoldásra in-

vitálják a kollégákat és magát a tudást is dokumentálják és visszakereshetővé teszik. 

A harmadik pillér a legfelső, itt az információk összegzése és kezelése történik. A 

munkavállalók az előző pillérekben beszerzett információkat, tanulási tapasztalataikat 

összegezik egy-egy nagyobb téma kapcsán, ez pedig lehetőséget teremt az önirányító ta-

nulási folyamatban az önreflexióra, önértékelésre, amelyben a kollégák visszajelzései is 
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segítenek. Ez a szint kiegészülhet személyes interakciókra alapuló tudásmegosztó esemé-

nyekkel kilépve az online közegből, például a szintetizált tudás tapasztalatcserék vagy 

szakmai előadás keretében is feldolgozásra, megosztásra kerülhet. Az itt, illetve a koráb-

ban online térben kapott visszajelzések és a tanulási tapasztalatok alapján a munkavállaló 

folyamatosan tudja változtatni, testreszabni a személyes online tanulási környezetét, hogy 

mindig hatékony és az adott helyzetnek megfelelő keretet, eszközkészletet biztosítson az 

önirányító tanulási folyamathoz. 

A munkahelyi online személyes tanulási környezethez használható, illetve abba be-

építhető elemek az empirikus kutatás eredményei alapján, amelyek nagyobb részben a 

munkavállalók informális és kisebb részben a nem formális tanulását ösztönzik: 

• online keresőmotorok és adatbázisok használata, 

• szakmai blog olvasása, 

• szakmai blog vagy tutorial írása, 

• online szakmai fórum olvasása, 

• online szakmai fórumokon aktív részvétel, 

• online közösségi csoportokban való részvétel (munkahelyi, szakmai), 

• közösségi oldalon megosztott tudás feldolgozása, 

• közösségi oldalakon szakmai témájú posztok írása, megosztása, 

• online oktatóanyagok-tutorialok egyéni feldolgozása, 

• online oktatóanyagok-tutorialok készítése, 

• videók-oktatóvideók feldolgozása, 

• videók-oktatóvideók készítése, 

• egyéb tartalommegosztó portálok használata (pl. prezentáció), 

• céges online könyvtár, 

• közösségi könyvjelzők használata, 

• online képzések, tanfolyamok, webináriumok elvégzése (Udemy, Coursera, stb.), 

• belső intranet, tudásmegosztó oldal használat, 

• munkatársakkal online interakció, beszélgetés; 

az online lehetőségeket kiegészítő: 

• belső szakmai előadás, 

• külső szakmai előadás, 

• belső tapasztalatmegosztó esemény, 
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• külső tapasztalatmegosztó esemény, 

• szakmai mentoring, 

• coaching, 

• kollégáktól való munka közbeni tanulás. 

A munkahelyi tanulás támogatásának alapvető feltétele, hogy a tanulás integrálódni 

tud a munkavégzésbe, vagy a munkáltató biztosít tanulási időkeretet a munkavállalóinak. 

6.3. A kutatás korlátai és további lehetőségei 

A doktori kutatásom megvalósítása számos akadályba ütközött, amelyek miatt a 

megszületett eredmények csak korlátozott mértékben alkalmazhatók. A kutatás megálla-

pításai csak az IT szektorban dolgozó, vagy nem IT szektorban, de tudásintenzív ágazat-

ban IT-s munkakörben dolgozó munkavállalókra értelmezhető. 

A legnagyobb problémát a választott szektor elérhetősége és szereplőinek nagyon 

alacsony részvételi hajlandósága okozta. Az alacsony részvételi hajlandóság miatt a ku-

tatás a tervezettnél kisebb vizsgálati elemszámmal valósult meg. A mintavétel alacso-

nyabb elemszámát a kutatás során a komplex módszertan alkalmazásával ellensúlyoztam. 

A munkahelyi tanulás témakörének teljes vizsgálata lehetetlen vállalkozás egy disz-

szertáció keretében, de még az informális és nem formális lehetőségeinek kutatása is, 

ezért sajnos több érdekes részterületet nem tudtam felfejteni és kifejteni a kutatás során. 

A kutatás eredményei és tapasztalatai számos jövőbeni kutatási lehetőséget rejte-

nek, magától értetődő további kutatási irány lehet a nagyobb elemszámú kutatás mind a 

kérdőív, mind a tanulási tevékenységnapló és az esettanulmányok tekintetében.  Az IT 

szektor mellett más tudásintenzív szektorokban is érdemes lenne elvégezni a kutatást, 

ahol az ágazati tudásintenzitás ellenére kevésbé kedvező feltételek övezik a munkahelyi 

tanulást, továbbá a nem tudásintenzív szektorban történő vizsgálódás is érdekes ered-

ményhez vezethet a munkahelyi tanulás informális módozatainak vonatkozásában. 
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10. Mellékletek 

10.1. Munkahelyi tanulás kutatás kérdőív 

Tisztelt Kitöltő! 

Stéber Andrea vagyok, az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola doktorjelöltje. 

Doktori kutatásomban a munkahelyi tanulást vizsgálom különös tekintettel az informális 

és nem formális tanulásra. A vizsgálat célja, hogy feltárja a tudásintenzív szektorok, jelen 

esetben az IT szektor-beli munkahelyi tanulás mintázatait és eszközrendszerét. Az ered-

mények alapján kidolgozásra kerül egy munkahelyi tanulástámogató eszközrendszer kon-

cepciója, amely segít a szervezeteknek abban, hogy megfelelő módon tudják támogatni 

munkavállalóik tanulását. 

Ha jelenleg IT szektorban vagy IT-s munkakörben (IT szaktudást igényel) dolgozik, ké-

rem töltse ki a kutatás kérdőívét. 

A kutatásban való részvétel önkéntes, a válaszadás anonim, az eredményeket kizárólag 

kutatási célra használom fel. A kérdőív kitöltése kb. 10–15 percet vesz igénybe. A kitöltés 

bármikor megszakítható. 

Ha a kutatás eredményeit szívesen elolvasná, akkor az erre vonatkozó kérdésnél kérem 

adja meg e-mail címét. Az e-mail címét szigorúan csak erre a célra használom fel, har-

madik fél részére nem adom ki. 

Köszönettel: 

Stéber Andrea, doktorjelölt 

ELTE PPK, Neveléstudományi Doktori Iskola 

ELTE PPK, Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet 

 

*Kötelező 

A kutatásban való részvétel feltételeit elolvastam és tudomásul vettem, ezek ismeretében 

válaszadásommal részt kívánok venni a kutatásban. * 

o igen 

o nem 

  



 248 

Alapadatok 

Ön * 

IT-s munkakör az a munkakör, amely IT szaktudást igényel. Pl. ilyen a szoftverfejlesztő, technical team 

lead, szoftver tesztelő, data engineer, rendszergazda. 

o IT-s munkakörben és az IT szektorban dolgozik. 

o IT-s munkakörben és NEM az IT szektorban dolgozik. 

o nem IT-s munkakörben és az IT szektorban dolgozik. 

 

Az Ön munkaviszonya határozatlan idejű és teljes munkaidejű alkalmazotti jogvi-

szony? * 

o igen 

o nem 

Atipikus foglalkoztatás 

Amennyiben atipikus foglalkoztatási formában dolgozik, kérem jelölje be melyik-

ben! * 

o határozott idejű munkaviszony 

o részmunkaidő 

o diákmunka 

o távmunka 

o önfoglalkoztatás 

o egyéb: 

 

Alapadatok II. 

1.Neme? * 

o Férfi 

o Nő 

 

2.Születési éve? * Saját válasz 

3. Mióta dolgozik jelenlegi munkahelyén? Saját válasz 

* Kérem év, hónap szerint adja meg, pl: 2009. 08 

 

4. Legmagasabb iskolai végzettsége? * 

o Általános iskola 

o Szakiskola és szakmunkásképző 

o Középiskola érettségivel 

o Főiskola 
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o Egyetem 

o Posztgraduális 

5. A munkahelyén foglalkoztatottak száma? * 

o 10 fő alatt 

o 10–49 fő 

o 50–249 fő 

o 250 fő felett 

6. A település, ahol munkahelye található? * 

o Főváros 

o Megyeszékhely, vagy vidéki nagyváros 

o Egyéb város 

o Község 

o Egyéb: 

 

7. Munkakörének megnevezése: * Saját válasz 

Például: projektmenedzser, lead developer, stb. 

 

8. Ön szerint munkaköre mennyire tudásintenzív? * 

Tudásintenzív: a munkája által a szervezet értékteremtési folyamataiban jelentős mértékben fejlett techno-

lógiai vagy szakértői tudásával vesz részt. Sikeres munkavégzéséhez a tudását folyamatosan fejlesztenie 

kell. 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 

 

9. Mennyire ért egyet a következő állítással: mindennap tanulok munkám során? * 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 

 

10. Ön hogyan értelmezi a munkahelyi tanulás fogalmát? * Saját válasz 

Nincsenek jó vagy rossz válaszok, ezért kérem, azt a választ írja le, ami legelőször eszébe jutott! 

 

11. Az elmúlt egy évben részt vett-e szervezett munkahelyi képzésen, továbbképzé-

sen, oktatáson, tudásmegosztáson? * 

Tudásmegosztás: bármely szervezett esemény, ahol a kollégáival tapasztalatcserét folytatott vagy tudást 

osztottak meg egymással valamilyen formában. 

o Igen 

o Nem 

 



 250 

Munkahelyi képzés és tanulás az elmúlt évben 

Kérem a válaszlehetőségeket az alábbiak szerint értelmezze: 

Belső = a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül szervezett 

Külső = szolgáltatásként igénybevett iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli szervezett, a résztve-

vők számára nyitott szervezési forma 

 

12. Mennyire tartja hasznosnak a következő képzési lehetőségeket? 

Kérem 1–5-ig terjedő skálán értékelje azok hasznosságát, amelyeken részt vett az elmúlt egy évben. Ame-

lyiken nem vett részt, annál az N ("nem vettem részt") lehetőséget jelölje be. 

1 Egyáltalán nem hasznos – 2 Kismértékben hasznos – 3 Közepes mértékben hasznos – 

4 Nagymértékben hasznos – 5 Teljes mértékben hasznos – N Nem vettem részt 

1. Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

2. Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

3. Belső tréning jellegű szakmai képzés 

4. Külső tréning jellegű szakmai képzés 

5. Belső szakmai előadás 

6. Külső szakmai előadás 

7. Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl.időmenedzsment tréning) 

8. Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (pl.időmenedzsment tréning) 

9. Belső online képzés (vállalati e-learning) 

10. Külső online képzés (coursera, webinárium) 

11. Nyelvi képzés 

12. Konferencia 

13. IKT- tréning (információs és kommunikációs technológia) 

14. Belső tapasztalatmegosztó esemény 

15. Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl.meetup) 

16. Mentor program 

17. Coaching 

18. Egyéb, a felsorolásban nem szerepelt belső tudásmegosztó esemény 

 

A munkahelyi tanulás támogatása 

13. A munkahelyén működik tudásmenedzsment (rendszer)? * 

o Igen 

o Nem 

o Nem tudok róla 

 

14. Ön szerint munkahelye milyen mértékben támogatja a dolgozók szakmai fejlő-

dését képzések, tanulási lehetőségek vagy különböző kedvezmények biztosításá-

val? * 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 
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15. Kérem jelölje be az alábbiak közül jelenlegi munkáltatója milyen eszközöket, 

feltételeket biztosít Önnek a szakmai fejlődéshez, tanuláshoz? * 

Igen–Nem–Nem tudom 

 

1. Papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok biztosítása 

2. Online könyvtár hozzáférés/előfizetés biztosítása 

3. Szélessávú internethozzáférés a munkahelyen (tanulásra is használhatja) 

4. Mobilinternet előfizetés 

5. Laptop egyéni használatra 

6. Tablet egyéni használatra 

7. Okostelefon egyéni használatra 

8. Hazai konferencia részvétel 

9. Nemzetközi konferencia részvétel 

10. Szakmai képzés tanulmányi szerződéssel 

11. Szakmai képzés tanulmányi szerződés nélkül 

12. Felsőoktatási tanulmányok tanulmányi szerződéssel 

13. Szakmai tréning 

14. Személyes hatékonyságot fejlesztő tréning (időgazdálkodás) 

15. Nyelvi képzés 

16. Csapatépítő események 

17. Online kurzus / tanfolyam (pl.coursera, webinárium) 

18. Különböző belső tudásmegosztó események (pl.előadás) 

19. Különböző külső tudásmegosztó események (pl.előadás) 

20. Szakmai mentor 

21. Külső coach 

22. Belső coach 

23. IKT tréning 

24. Belső online képzés (e-learning) 

25. Tanulmányi szabadság 

26. Szervezeti online tudástár (pl. belső wiki) 

27. Belső használatú közösségi oldal (pl. Facebook, G+) 

28. Külső tapasztalatmegosztó esemény (meetup) 

29. Egyéni képzéstámogatási keretösszeg 

30. Belső tapasztalatmegosztó esemény (tapasztalatcsere) 

31. Tanulásra fordítható időkeret 

 

Önirányított, autonóm, informális tanulás 

16. Ön mit ért az informális tanulás kifejezés alatt? Saját válasz 

Nincsenek jó vagy rossz válaszok, ezért kérem, azt a választ írja le, ami legelőször eszébe jutott! 
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17. Mennyire érzi szükségesnek a folyamatos önképzést, tanulást a munkája szem-

pontjából? * 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 

 

18. Ön fejleszti, képezi önmagát autonóm, önirányított tanulással? * 

Önirányított tanulás: a tanuló kezdeményezi a tanulást, meghatározza saját igényeit, a tanulás céljait, kivá-

lasztja a megfelelő stratégiát, eszközöket és a tanulási eredmények értékelésének módját. 

 

o Igen, a munkámhoz kapcsolódóan és hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan is 

o Igen, de csak a hobbi tevékenységemhez kapcsolódóan 

o Igen, de csak a munkámhoz kapcsolódóan 

o Nem 

 

19. Mennyire tartja hatékonynak az önirányított, informális tanulást a munkájá-

ban? * 

Önirányított tanulás: a tanuló kezdeményezi a tanulást, meghatározza saját igényeit, a tanulás céljait, kivá-

lasztja a megfelelő stratégiát, eszközöket és a tanulási eredmények értékelésének módját. 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 

 

20. Mennyire tartja hatékonynak az önirányított, informális tanulást a szabadidejé-

ben? * 

egyáltalán nem 1–23–4–5 teljes mértékben 

 

21. Kérem jelölje 1–5-ig milyen gyakorisággal jellemzőek az Ön munkahelyi tanu-

lásában az alábbiak! * Ha nincs lehetősége az eszköz igénybevételére kérem az N-betűt jelölje be. 

1 (soha)–2–3–4–5 (nagyon gyakran)–N - nincs ilyen lehetőségem 

 

1. Google keresés 

2. Wikipédia használata 

3. Szakmai blogok olvasása 

4. Szakmai blog vagy online tutorial írása 

5. Szakirodalom olvasása interneten (szakmai portál, szakfolyóirat, stb.) 

6. Videók (youtube, usestream,stb.) nézése 

7. Közösségi oldalak használata (tematikus/szakmai csoportokban való részvétel) 

8. Papíralapú szakmai kiadványok olvasása (könyv, folyóirat) 

9. Munkatársakkal beszélgetés 

10. Prezentációmegosztó portálok használata 

11. Belső intranet, wiki használata 
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22. Kérem jelölje be milyen gyakorisággal jellemzőek az Ön munkahelyi tanulására 

a felsoroltak! * 

1 (soha)–2–3–4–5 (nagyon gyakran)–N (nincs ilyen lehetőségem) 

 

1. Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

2. Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

3. Belső tréning jellegű szakmai képzés 

4. Külső tréning jellegű szakmai képzés 

5. Belső szakmai előadás 

6. Külső szakmai előadás 

7. Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (pl.időmenedzsment tréning) 

8. Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (pl.időmenedzsment tréning) 

9. Belső online képzés (vállalati e-learning) 

10. Külső online képzés (coursera, webinárium) 

11. Nyelvi képzés 

12. Konferencia 

13. IKT- tréning (információs és kommunikációs technológia) 

14. Belső tapasztalatmegosztó esemény (pl.Café, műhely) 

15. Külső tapasztalatmegosztó esemény (pl.meetup) 

16. Szakmai mentoring 

17. Coaching 

 

A tanulási módok, eszközök hatékonysága 

Kérem a válaszlehetőségeket az alábbiak szerint értelmezze: 

Belső = a munkáltató által a saját munkavállalói részére saját munkaszervezetén belül szervezett 

Külső = szolgáltatásként igénybevett iskolarendszerben vagy iskolarendszeren kívüli szervezett a résztve-

vők számára nyitott szervezési forma 

1 - egyáltalán nem hatékony, 2 - kevésbé hatékony, 3 - nem tudom eldönteni, 4 - inkább 

hatékony, 5 - teljes mértékben hatékony 

 

23. Az alábi tanulási módokat, eszközöket mennyire tartja önmagára vonatkozóan 

hatékonynak 1–5-ig terjedő skálán? * 

Ha a válaszok között talál olyan lehetőséget, amellyel még nem találkozott, vagy úgy érzi nem tudja meg-

ítélni előzetes tapasztalatai alapján, kérem ez esetben a nem releváns választ jelölje be! 

1 (egyáltalán nem)–2–3–4–5 (teljes mértékben)–Nem releváns 

 

1. Belső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

2. Külső tanfolyamrendszerű szakmai képzés 

3. Belső szakmai tréning 

4. Külső szakmai tréning 

5. Személyes hatékonyságot növelő belső tréning (időmenedzsment) 

6. Személyes hatékonyságot növelő külső tréning (időmenedzsment) 

7. Belső szakmai előadás 
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8. Külső szakmai előadás 

9. Belső tapasztalatmegosztó esemény (tapasztalatcsere, café, műhely) 

10. Külső tapasztalatmegosztó esemény (meetup) 

11. Konferencia részvétel 

12. Online képzés, tanfolyam elvégzése (pl. Coursera; webinárium) 

13. Online oktatóanyagok / tutorialok egyéni feldolgozása 

14. Online szakmai közösségekben való aktív részvétel 

15. Közösségi oldalakon megosztott tudás feldolgozása 

16. Belső intranet, wiki használata 

17. Youtube videók, oktatóvideók önálló használata 

18. Online szakmai fórum olvasása 

19. Szakmai blog olvasása 

20. Szakmai blog vagy tutoriál írása 

21. Papíralapú szakmai könyvek, folyóiratok olvasása 

22. Szakmai mentoring 

23. Coaching 

24. Munkatársakkal beszélgetés 

25. Kollégától való munkaközbeni tanulás (shadowing, pármunka) 

26. Learning by doing (cselekvés általi tanulás) 

 

Személyiség 

Az alábbiakban különböző személyiségjellemzőket talál, amelyek közül néhány jellemző lehet Önre, né-

hány pedig nem. Kérjük jelölje ötfokozatú skálán, hogy az adott állítások mennyire jellemezik Önt, meny-

nyire ért velük egyet. 

 

24. Olyannak látom magam, mint aki 

1. bőbeszédű * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

2. gyakran gáncsoskodik és másokat hibáztat * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

3. alapos és precíz * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

4. rossz kedélyállapotú, lehangolt * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

5. kreatív és hatékony * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

6. zárkózott * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

7. önzetlenül viselkedik másokkal és segítőkész * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

8. egy kissé hanyag, nemtörődöm * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 
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9. nyugodt és a stresszt jól kezelő * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

10. sok különböző dolog iránt érdeklődik * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

11. teli van energiával * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

12. a munkájában lelkiismeretes * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

13. kötekedő * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

14. időnként feszült * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

15. szellemes és találékony * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

16. rengeteg dologért rajong * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

17. egy megbocsátó természetű személy 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

18. hajlamos a szétszórtságra 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

19. sokat aggodalmaskodik 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

20. képzeletgazdag, fantáziadús 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

21. hajlamos a csendességre 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

22. általában bizakodó 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

23. hajlamos a lustaságra 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

24. érzelmileg stabil, nem borul ki könnyen 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

25. leleményes 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

26. magabiztos, tudja mit akar 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

27. hűvös és zárkózott is tud lenni 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

28. mindaddig kitart, amíg az elkezdett feladatot meg nem oldja 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

29. szeszélyes 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

30. kedveli a művészetet 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 
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31. néha szégyenlős és gátlásos 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

32. szinte mindenkivel előzékeny és kedves 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

33. hatékonyan intézi a dolgait 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

34. higgadt és jó az önuralma 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

35. szereti a megszokott dolgokat 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

36. társaságkedvelő 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

37. néha goromba és kíméletlen másokkal 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

38. céltudatos és a terveit véghez viszi 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

39. könnyen ideges lesz 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

40. szeret elmélkedni és álmodozni 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

41. kevéssé érdeklődik a művészetek iránt 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

42. szeret másokkal együttműködni 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

43. könnyen zavarba jön 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

44. kifinomult ízléssel rendelkezik a művészetek, a zene és az irodalom iránt. 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

 

A munkahelyi tanulás motivációja 

25. Mennyire ösztönözné, ha teljesítménye elismeréseként konferenciákon, szakmai 

tréningeken vehetne részt? * 

egyáltalán nem értek egyet 1–2–34– 5 teljesen egyetértek 

 

26. Mennyire ösztönözné az, ha azzal a feltétellel vehetne részt szakmai konferenci-

ákon, tréningeken vagy képzésen, hogy az ott szerzett ismereteit megossza kollégái-

val? * 

egyáltalán nem 1–2––345 teljes mértékben 

 

27. Ha lehetősége lenne milyen képzési, tanulási lehetőséget igényelne munkáltató-

jától? Legfeljebb hármat jelölhet meg! 
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o nyelvi képzés 

o IKT vagy digitális kompetenciák fejlesztése 

o munkához kapcsolódó soft skillek fejlesztése (kommunikáció, időmenedzsment, 

előadói készség fejlesztése, stb.) 

o munkához kapcsolódó szakmai ismeretek fejlesztése 

o egyéni tanulás támogatása anyagi juttatásokkal 

o egyéni tanulás támogatása eszközökkel (laptop,, tablet) 

o szakmai közösségek támogatása 

o konferencia részvétel 

o meetup részvétel 

o külső képzések, tréningek 

o tanúsítványt adó külső képzések 

o szakmai vizsgák kifizetése 

o munkaidő kedvezmény vagy tanulásra fordítható munkaóra 

o online szakirodalom hozzáférés (e-könyvtár) 

o papíralapú szakirodalom 

o szakmai mentoring 

o coaching 

o kollégák közötti tudásmegosztás támogatása 

o semmit, nincs rá igényem 

28. Mivel lehetne az Ön munkahelyi tanulását, szakmai fejlődését ösztönözni? Leg-

feljebb hármat jelölhet meg! 

o fizetésemeléssel 

o szakmai fejlődési lehetőséggel, kihívást jelentő feladatokkal 

o előléptetéssel 

o szóbeli elismeréssel, dicsérettel 

o mentori támogatással 

o mentori szerepkör betöltésének lehetőségével 

o tudásmegosztás és tapasztalatcsere alkalmakkal 

o szakmai képzések elvégzésének támogatásával 

o oklevelet adó szakmai képzések elvégzésének támogatásával 

o innovatív ötletek támogatásával a szervezet részéről 

o egyéb: 

Köszönöm a kitöltését! 
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10.2. Tevékenységnapló 
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