
Véry Zoltán 

172 

VÉRY ZOLTÁN 

A társas tudás technológiái 

Gondolatok „A rendszerszemléletű tudásmenedzsment”  

című könyv kapcsán 

Az ember, társas lény. Gondolkodik, kapcsolódik, beszél, megismer, tud, s tesz. 

Ancsel Éva szerint „az ember sokfélét ismerjen s értsen, ugyanakkor képes le-

gyen a sokféle lehetőség közül választani.” [Ancsel, 1986, 63.o.] Mert a dönté-

sek alakítják a jövőt. Az ember és a társaságok jövőjét, mely egyszerre individu-

ális és társas. Minden személynek irányultsága van mások felé, s önreferenciája 

is van. A humán képességeit az ismeretek, a tapasztalatok, az eszközök, módsze-

rek és szabályok növelik. De expandálják is. Ezért, kell ismernünk sokféle lehe-

tőséget, eszközt, módszert, s rendet. Rendszerszerűen alakítani, s alkalmazni az 

összetevőket. A tudásépítésre, tudásszerzésre és tudásmegosztásra egyaránt. A 

személyes tudás társas tudássá szervezése, integrálása, hangolása új technológi-

ák kifejlesztését, szervezetbe ágyazását, alkalmazását teszi szükségessé. Azt 

tudjuk, hogy minden technológia egyben tudás is. Olyan tudás, mely képessé 

tesz az önépülésben és a társas létben. Mert kiterjeszt, s lehetővé tesz. Összekap-

csolódni, szétválni, távbeszélni, távírni, távirányítani, távjelezni, távoktatni, 

távolba látni, dolgokat megosztani, megrendelni, kifizetni, sőt, közeledni, közel 

hozni és közelben lenni. A világ elsősorban ez által válhatott évtizedek alatt 

globálissá. A kiterjedt beszéd és a digitális pénz globalizálta a világot, s kiala-

kítva így a konnektált világtársadalmat; behálózva infokommunikációs techno-

lógiákkal, s jelekkel az egész bolygót. Mint ahogy utakkal és áramlásokkal be 

volt már hálózva. De a közös tudás módszeres, rendszerszerű alakításában is 

közrejátszott. A társas kapcsolatokat, viszonyokat, megnyilvánulásokat, disku r-

zusokat, ekképp formálta, formálja át. A gondolkodást is. A tudástechnológiák 

és alkalmazások terén rohamos és sokoldalú változás figyelhető meg. Ezért kell 

folyamatosan figyelnünk és újragondolnunk mindent ezzel kapcsolatban. Mert 

„minden elgondolható a rendszer, a szabály és a norma rendjében.”  [Foucault, 

2000a, 402.o.] Ebben egy nemrég megjelent kiváló könyv áll segítségünkre. Dr. 

Noszkay Erzsébet: Rendszerszemléletű tudásmenedzsment című könyve, mely 

hiánypótló mű a vezetésirányítás szakterületen. Több éves kutatási munka és 

praxis eredményeit adja közre, magas szintű, érthető, sokoldalú és többszólamú 

módon. 

Polifonikus szöveg 

Nagyon fontos egy polifonikus szöveg olvasásakor, mint amilyen ez a „sűrű 

leírású”, de érthető könyv, hogy miként szól, mond, miként szólal meg a szöveg. 
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Részleteiben s együtt. Milyen az összhangja a megszólalásnak. Minek hol az ere-

dete, s mi az eredet territóriuma. Milyen a különböző beszédegységek elhelyezke-

dése és szomszédsága. Milyen a struktúrája a szövegnek. A részeknek s az egész-

nek. Azért, hogy úgy szóljon az olvasó terében a mondandó, ahogy a szerzői sze-

rette volna. Ahogy a szerző elképzelte. Sokféle módon, több jelentéssel. Ahogy a 

szavak és a dolgok sokszínű játéka kiadja. Azért, hogy az írásos beszéd soha ne 

üresedjen ki, s ne „morajlással” töltődjön fel a szavak és a dolgok közti terület. 

A mondanivaló szólamai, hangjai mindig jól hangzanak és jól hallhatók eb-

ben a műben. Néha külön, néha együtt. Néhány megnevezett szólammal, s hang-

gal, mint metaforával közvetítem az olvasatomat. Azt, ami a könyv többszöri 

olvasása során, után minduntalan szólt bennem. Amiket meghallottam, így vagy 

úgy. A polifóniát, mint zenei terminust, használom az értelmezésében s közvet í-

tésben. A szólamok a beszéd irányultságát, a hangok pedig beszédmódokat kép-

viselik. 

Szólamok 

A modernitás szólama 

Ismerjük a felvilágosodást, az ipari kort, így belátjuk, hogy új korban élünk. A 

posztindusztriális, posztmodern korban. „A posztmodern proklamáció egy ha-

szonnal biztos járt: megmutatta, hogy a modern társadalom elveszítette bizalmát 

saját önleírásának helyességében. Ezek a leírások is mindig másként lehetsége-

sek.” [Niklas Luhmann, 2010, 7.o.] Kontingens világ. Sok minden megváltozott 

az elmúlt két évtizedben. Így, a tudás megváltoztatására törekvő kutatás. Sok 

minden megfigyelhető. Például a tőkejövedelmek növekedése a munkajövedel-

mek rovására, a vállalatok jóléti szerepvállalásának drasztikus csökkenése, a 

határozatlan idejű szerződések határozott idejűekre váltása, az egy emberre eső 

munka mennyisége, a munkavállaló időbeni lekötöttsége, a komplexitás növeke-

dése, a munkahelyek bizonytalansága, kiszervezése, a munkavégzés szakaszos-

sága, töredezettsége, a tudásigényes ágazatok, cégek, termékek és szolgáltatások 

növekedése. „Miután az új korra egyre inkább a tudásigényesség jellemző, szük-

ségessé vált egy olyan megoldás, amely a szervezetek számára a tudások külön-

böző fajtáit (egyéni, csoportos, szervezeti) rendszerként elérhetővé, hasznosítha-

tóvá, azaz intézményesítetté teszi. Így alakult ki a tudásmenedzsment, mint irány-

zat és rendszer. Arról van szó, hogy az új korban másként történik a meglévő és 

az új tudás illesztése.” [Noszkay, 2013, 12.o.] A tudásalapú, tudásintenzív szer-

vezetek verbuválják, tartják-fejlesztik, alakítják kollektív erővé s mozgósítják 

leginkább a személyes tudásokat, tapasztalatokat. De egyre inkább minden ága-

zat, szervezet, mivel a modern, posztmodern korban a megfelelő tempójú fejlesz-

tés, haladás információtechnológiai háttértámogatás nélkül elképzelhetetlen. 

Nincs vita ebben. A kérdés felmerül. Mi a tudástechnológia? Mit közvetít? 

A szocialitás szólama 

A socio ’társas’-t jelent. Minden társaság (így a vállalati, intézeti, hivatali s pro-

jekt-társaság) kapcsolatokból, kapcsolódásokból épül és a szerint fejlődik. Belső 
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és külső kapcsolódásokból. Kapcsolódás és viszony a munkatársakkal, vevőkkel, 

fogyasztókkal, szállítókkal, beruházókkal, fektetőkkel, kutatókkal, bedolgozók-

kal, tanácsadókkal, szakértőkkel. Összekapcsolódás és szétkapcsolódás. A kap-

csolatrendszer a társaság szociális tőkéje, mely a pénztőke mellett meghatározó 

minden szervezet számára. A szociális tőke a tevés-vevés és tenni tudás „szöve-

te”. Az értékteremtés, értékközvetítés kapcsán nem csupán a tevékenységek, de 

az alkalmazott ismeretek, tapasztalatok, jártasságok is beágyazódnak a termékbe, 

szolgáltatásba. Ezért mindezek és a szereplők szövéséhez, összehangolásához 

tudásmenedzsmentre lehet szükség. A társas tudás és abból fakadó intellektuális 

erő mozgósítása a vezetés egyik fontos feladata. De kulcsszerepük van más szo-

ciális formáknak is. Mint például „a tapasztalati közösség (Community of 

Practice), melynek két típusa: a tudásközösség és a szakmai közösség. Korszerű 

tudásmegosztó és integráló közösség nélkül elképzelhetetlen a tudásalapú válla-

lat. A tapasztalati közösség nem jön létre – és nem is létezhet – guru nélkül. A 

guru szakmailag és emberileg is nagy tekintélyű, karizmatikus személy, aki az 

egész közösség lelke. Kell egy, aki összefogja a dolgokat!” [Noszkay, 2013, 52-

53.o.] Kell a „karmester”, aki kézben tartja s tereli a tudásmegosztó -integráló 

kapcsolódásokat illetve az ismeretek, tapasztalatok összhangját. Együtt a szerve-

zetben sok mindent tudunk, azonban célirányosan megosztott-integrált társas 

tudásra van szükségünk leginkább a hibátlan működéshez és a stratégia megva-

lósításához. „A szendvics-módszerrel építkezhetünk felülről (tehát felsővezetői 

támogatással és a szervezeti stratégia részeként), illetve alulról, tehát olyan 

informális kezdeményezések mentén szerveződő tudásközösségek segítségével, 

amelyek egyfelől különleges „katalizátorai” a programnak, másfelől a humán 

tényezők oldaláról „szállítják” azt a „kritikus tömeget”, amely a szervezeti 

résztvevők tudásmenedzsment iránti elköteleződéséhez és a szervezetet átitató 

tudáskultúra kialakuláshoz, következésképp a teljes tudásmenedzsment program 

sikeréhez nélkülözhetetlen.” [Noszkay, 2013, 61-62.o.]  
 

A szervezeti belső/külső kapcsolódás és a viszony meghatározó a társas tu-

dás orkesztrációjában. Mint a zenei együtteseknél, zenekaroknál is. Mert a szer-

vezetben a gépek, jelek, adatok, illetve tudásreprezentációk össze- és szétkap-

csolódása mellett a személyek (főképp kezek és tudatok) kapcsolódnak össze. A 

személyek között értelmezés, megértés és értelmi átlapolódás (interpenetration) 
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kell, hogy létrejöjjön a tudásmegosztás s integrálás során. Az ábrán azt f igyel-

hetjük, hogy ehhez számítógépes infokommunikációs technológiákra, de főképp 

testre szabott klienstechnológiára, eszközökre van szükség. A mást-s-mást tudó, 

folytonosan tanuló hálózati személy, a kliens szellemi-technológiai interfész 

illetve a személyes találkozás s beszéd a társas tudás alapvető tényezői. A többi 

rendszerezés, orkesztráció és szabályozás kérdése. A tudás reprezentációi má-

sodlagosak. A vállalati tőkeszerkezet, azaz a pénz-, tudás- és szociális-tőke ter-

vezése s kontrollja a szervezeti vezetők felelőssége. A kérdés felmerül. Mi a 

tudástechnológia? Mit közvetít? 

A rend és a rendszer szólama 

A szervezet- s projekt-komplexitás kezeléshez rendre van szükség. A rend konst-

rukció. „Amint a szellemi életünknek szétszórtan adott s a pillanat szükségletei-

ben elkallódó darabjai már nem hagyják el azt nyomtalanul, ezekből a részekből, 

ebből a kusza, cél nélküli, megfejhetetlenül egymás mellé halmozott anyagból 

rögtön elkezdi építeni első konstrukcióit az ember, mert szükségképpen egység-

ben kell élnie. Az embernek nem lehet nem konstruálni.” [Zalai, 1984, 135.o.] A 

rend alapvető szervezeti elvárás. Az átláthatóság, a befolyásolhatóság és a 

komplexitás folyamatos csökkentésének elvárása. 

A rend a vezető alapvető igénye, melyhez szerek is 

kellenek. Rendszerek, módszerek, organizáló szerek, 

műszerek, hatószerek, ellenszerek és befolyásoló sze-

rek. Adott esetben kényszerek. A „szert” a szőni, so-

dorni, fonni, szerkeszteni tevékenységekkel hozzuk 

kapcsolatba és a rend értelmeként interpretáljuk. Olyan 

ez, mint a szőttesek vagy a szövegek rendje, mely 

megmutatja a dolog belső rendjét, szerkezetét. A rend 

szerkezetét a társas viszonyokban (szervezetben) is 

megfigyelhetjük. Mert „mindent, amit mondanak, egy megfigyelőn keresztül 

mondanak. A megfigyelőknek rendszerként kell működniük. Értelemrendszer-

ként. Tudattal kell rendelkezniük, vagy kommunikálniuk kell. Megkülönböztet-

jük az értelemrendszereket és a technikai (műszaki) rendszereket.  

A rendszerelméletet hosszú ideig azzal gyanúsították, hogy valamiféle tech-

nikai elmélet, a mérnökök, a technikusok vagy pedig a technikai irányultságú 

tervezők elmélete, akik biztosítani akarnak bizonyos kauzalitásokat.” [Luhmann, 

2009, 191.o.] A személyes illetve a társas értelem (ekként a tudás) tárgyi/térbeli, 

időbeli és szociális dimenziók mentén rendszerezhető. A három dimenzió men-

tén egyidőben. Megfigyelő a társaság minden tagja, vezetője és vezetettje, de 

még a kommunikációs rendszer (így a tudásmegosztó s integráló rendszerek) is, 

mivel azt beszélik, osztják meg, integrálják, amit, s nem pedig mást. Differenci-

álva, szelektálva például a tudásmegosztás-integrálás témáit, írásos reprezentá-

cióit, kapcsolódásait. Az értelemrendszer mellett szükségünk van a technikai -

technológiai rendszerekre is, mivel az ember fizikai, s szellemi képességei korlá-

tozottak. Szükséges, hogy ezeket a korlátokat áthágjuk és kiterjesszük. Főleg a 
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személyek és a társaság képességeit. Mert például távol vagyunk egymástól, 

mert korlátos az emlékezetünk, mert fáradunk, mert sürget a határidő.  

Minden szervezet szociotechnikai rendszer. Egyszerre értelemrendszer és 

technológiarendszer. A lényeg az emberek közötti viszony, a többi technológia. 

Ezért kell sokszempontos módon tervezni, menedzselni és modellezni. „A tu-

dásmenedzsment tehát olyan üzleti modell, a vállalatirányítás azon alrendszere, 

amelyben a legkorszerűbb vállalatelméleteket, menedzsment technikákat, info r-

mációtechnológiákat és módszereket alkalmazzák annak érdekében, hogy a vá l-

lalaton belül fellelhető tudástőkét értelmezzék, rendszerezzék, mindenki számára 

elérhetővé tegyék, integrálják és ezzel a szervezet hozzáadott értéket termelő 

képességét maximalizálják.” [Noszkay, 2013, 12-13.o.] A szervezetben kialakí-

tott-kialakult funkcionális- illetve a folyamatrend szerint. A kérdés felmerül. Mi 

a tudástechnológia? Mit közvetít? 

A tennitudás szólama 

A folyamat szövete, szerkezete, áramlása a szervezetnek. A kollektív munka 

egyféle rendje. Értékteremtő, értékfenntartó láncolat, melyen anyagi- s szellemi 

javak áramlanak, juttatnak célba, eredményre. A folyamat  a benne résztvevők 

együttműködése, társas tudása s tennitudása. Ezért oly fontos a személyek fo-

lyamatos összehangolása. A folyamat, nem csupán a tevés-vevés láncolata, ha-

nem egy szociális (társas) korpusz a szervezetben. Sok esetben nem csak a fo-

lyamat szereplőinek tudására van szükség, hanem az egyes tevékenységekhez 

vagy az egész folyamathoz kapcsolódó vezetők, kisegítők, kiszolgálók, kontrol l-

őrök tudására is. Főleg a tudásigényes folyamatoknál. Nincs értelme a folya-

matmenedzsmentet és a tudásmenedzsmentet elkülöníteni. „A folyamatmenedzs-

ment rendszerek biztosítják a tudásintenzív tevékenységek ütemezett kiszolgálá-

sát, miközben kezelik a tudás kontextus függőségét is, így hatékonyan elősegítik 

a döntéshozatalt.” [Noszkay, 2013, 82.o.] 

De térjünk vissza a megfigyelésre és a tudásra. A megfigyelés a megismerés 

művelete, melyből ismeretek származnak. Míg az ismeret semleges, addig a 

tudás személyes. Az ismereteket, a tapasztalatokat a személyek építik, kontex -

tualizálják. Viszont bennünket a személyes és a társas tudás egyaránt érdekel. 

Külön is, de a kapcsolódásuk is. A szemlélet (elmélet) és a tapasztalat (gyako r-

lat) egyaránt. Mert mindkettő olyan, hogy valami újat, nem vártat eredményez-

het, s ilyenformán megváltoztat. Ez a konstruktivisták felfogása. Gadamer más-

ként értelmezi a theória fogalmát. „A szemlélés és a szemlélt közt nincs kölcsön-

hatás, sem a szemlélt, sem a szemlélő nem lesz más vagy másmilyen. A szemlélő 

tudást tétlensége különbözteti meg a mesterségbeli és a gyakorlati tudástól 

(tekhné, phronészisz): környezetét nem változtatja meg, nem párosul vele sem 

létrehozás, sem cselekvés.” [Bognár, 2013, 113.o.] 

De van olyan szemlélés, amely megváltoztat. Mert konstruktív. Nemcsak a 

gyakorlati tapasztalatokból, de a képzetekből, elgondolásokból építkezünk , s 

épülünk. Gondoljunk csak a tervezőkre (dizájnerekre) és más konstruktőrökre. A 

konstruktív szemlélés és a tapasztalat mindig egy-egy személyhez kapcsolódik. 
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A szemlélés és a tapasztalat személyes és kikerülhetetlen. Az értékteremtés, érték-

közvetítés terében a szabálykövetésen túl a konstruktivitásra és megújuló tenni 

tudásra egyaránt számítunk. Ez alapvető elvárás a versenyszférában, s egyre 

inkább a közszolgáltató szférában is. A tudáselvárás a témaválasztásokkal és 

témapreferenciákkal, az ösztönzésekkel és az írásos szabályokkal megalapozza 

azt. Mert azt szelektáltuk a lehetséges ismertek közül, amiket, s nem pedig má-

sokat. 

A tudáselvárások egy része konkrét. Azért konkrét, hogy az elvárás-teljesítés 

eltéréseket észleljük, s ha kell, korrigáljuk. A tudáselvárások másik része pedig a 

tudáslehetőségek játéktere. Határolt, s korlátozott játéktere. Adott esetben minél 

egyértelműbben van meghatározva egy tudáselvárás, a teljesítése annál bizonyta-

lanabbá válhat. Mert minden változik, változhat. A szervezetnek nincs egy lé-

nyegi „porcikája” sem, mely adott pillanatban numerikusan azonos maradna. A 

személyes illetve a társas tudás időhorizontja a tudáselvárásokban is megjelenik. 

(Ezt a tudás-időhorizontot hiányolom a könyvből.) A tudáslehetőségek játékterét 

kívánja a szervezeti rugalmasság is. Alkalmazkodás a kontingens környezethez, 

a piachoz, a versenytársakhoz, egy-egy vevőhöz, megbízáshoz, a projektekhez, 

az előre nem látott/tudott változásokhoz, a kiszámíthatatlan vevői igényekhez és 

sok minden máshoz. Az intézményesített, de a folyamatokhoz illesztett esemény- 

és problémavezérelt szervezeti tanulás beágyazódik a tudáselvárások menedzse-

lésébe. Adott esetben a hibák okait, a problémákat és azok megoldásait vissza 

kell csatolni a nemtudókhoz vagy a rosszul-tudókhoz. A személyekhez, a cso-

portokhoz, a vezetőkhöz és a vezetői stábhoz. Azért, hogy okuljanak, s tanulja-

nak belőle. Azért, hogy idővel kikerüljenek a tervekből a nemtudások.  

A szabályokba ágyazott, illetve a prompt tudáselvárások tervezése, kommu-

nikációja és kontrollja a szervezeti tanulás egyik útja. A jelenlegi és a jövőbeni 

tudás, a normatív és a konstruktív tudás egyaránt tárgya kell, legyen a rendszer-

szemléletű tudásmenedzsmentnek. Mert a szociális (társas) rendszer nem ele-

mek, hanem folyamatosan változó, alakuló megkülönböztetések (distinkciók) 

egysége. „A tudásmenedzsment rendszerében tiszta feladat-, felelősség-, és ha-

táskör-elhatárolásra van szükség. Minden érintettnek tudnia kell, kitől mit vár-

hat, illetve neki mi az érintettsége az egyes feladatokban. Az akció utáni tanulás: 

egy feladat/ projekt befejeztével gyors, informális tapasztalatgyűjtés lehetőségé-

nek kihasználása. Kulcskérdései: Mit terveztünk? Mi történt valójában? Mi az 

oka a kettő közötti eltérésnek? Mik a tanulságok legközelebbre?” [Noszkay, 

2013, 80.o.] Ha az elvárásokra figyelünk, akkor belátjuk, hogy nem mi birtoko l-

juk a tudást, hanem a tudás birtokol minket. A szervezetek egyik alapfogalma és 

hajtóereje a birtok, a vagyon, a tőke, a felhalmozás. A célirányultság, a stratég i-

ai-, az operatív-, a beruházási-, a kutatási-, fejlesztési- (azaz projekt) célok, a 

tervezhetőség és irányíthatóság, a rugalmasság és a célba érés, annak útja, s vá-

lasztása a fontos. Minden szervezet számára az elvárások, az elvárásokból szőtt 

igények és követelmények tudása. A nemtudások felderítése, felismerése, meg-

osztása és mindezek sokoldalú kontrollja kiemelt menedzsmentfeladat. Mert 
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tervezni és tennitudni egyaránt jól kell tudni. A kérdés felmerül. Mi a tudástech-

nológia? Mit közvetít? 

A menedzselés szólama 

A menedzselés irányultságot, terelést, kezelést, „kézben-tartást” jelent. Célokra, 

eredményekre, feladatokra, kockázatokra, együttműködésre, szót értésre és ösz-

szehangolásra való irányulást. Mert a közös munkában, a társas megszólalásban, 

nem csak a tevékenységeket, s kapcsolódásokat, de a szerzett és a célra szerve-

zett személyes tudásokat össze kell hangolnunk. Mint egy zenekarnál vagy film-

forgatásnál. Az orkesztráció többet jelent a kapcsolódások kimunkálásánál, i l-

lesztésénél, mert a részeket az egészhez, az egészet pedig a részekhez kell han-

golni, alakítani, úgy, hogy hatékonyan s hatásosan működjön együtt az egész. 

Sok esetben részek többlettudását elhagyva, tudáshiányokat pedig pótolva. Ezt 

hívhatjuk komponálásnak is. A célirányos kompozíció készítése a lényeg. Van 

amikor, ismerve a rugalmassági elvárásokat, több verziót készítünk a tudás -

intenzív folyamatból. Az orkesztráción túl a menedzselés behatárolást, befolyást 

és előrejelzést jelent. A behatárolás megkülönböztetéssel s rendszerképzéssel jár. 

A szervezet tagját (társas létében) többféle befolyás éri. Szakmai, munkaközös-

ségi, vevői, szállítói, pénzintézeti, hivatali, jogi, szabályozási, utasítási, állásfog-

lalási, műszaki, technológia és vezetői befolyás. Főleg az utóbbi. A vezetőknek 

ez a feladatuk. Az, hogy célszerűen ösztönözzék, befolyásolják a személyeket. A 

tevékenységeket, tevékenységláncokat és a tevékenységhez szükséges tudáselvá-

rásokat. Az összes érintettet együtt! Mert „nem csak az egyéni, de a szervezeti 

tudás is fontos. A tudást elterjesztjük a szervezetben, majd menedzselhetővé, ha 

lehet, tulajdonolhatóvá tesszük. Attól függően, hogy milyen tudásról van szó, 

igen eltérő az a módszertan és eszköztár, amivel a különféle tudásokat kezelni, 

menedzselni lehet.” [Noszkay, 2013, 8.o.] 

A társas tudás tervezése, kontrollja, megosztása, gondozása, fejlesztése, tö-

kéletesítése több lépésen, fázison megy át, mire összeáll s összehangolt lesz. 

Amikor már jól alkalmazható. A stratégia megvalósításában, a napi értékterem-

tésben, a hibátlan s rugalmas működésben vagy a szervezeti szereplők egymással 

s mással való szót értésében. Mert nem elég tenni-venni, de szót is kell érteni. 
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Sok hiba ágyazódhat be a termékbe, szolgáltatásba a nem értésből. Mit kell, s 

mit lehet tennünk a tudás menedzselése során? Az alábbi  ábra átfogóan, szaka-

szaiban s lépéseiben bemutat egy lehetséges változatot.  

Ha valami nincs, de szükséges, akkor szerezni kell. Beszerezni, megvenni 

vagy begyűjteni. Az ötleteket, javaslatokat, innovációs patronokat. A szervezet 

tagjaitól, a bedolgozóktól, a tanintézetektől illetve a tudásközösségektől, szak-

mai közösségektől, diskurzusműhelyektől, egyéni alkotóktól (individuumoktól) s 

ötleteket fabrikálóktól lehet szerezni. Nyílt (pl.: open sources softwares) s ke-

vésbé nyílt szakmai csoportoktól (pl.: Linkedin Groups, PMI’s Pulse). Az ötlet-

áram hálózati világunk egyik meglepetése, hozama. A közvetlen és globális v i-

lágunk tele van ötletekkel. Csak válogatni, konstruálni, megvalósítani, megőriz-

ni, megvédeni és alkalmazni kell tudni. Mindent együtt tenni tudni. MA és a 

jövőben. A tervezés, fejlesztés, tökéletesítés a tudásmenedzsment jövőhorizon t-

ja. A stratégiai tervekben, a projekttervekben, de az éves tervekben is ki kell 

dolgozni a szerepekhez s tevékenységekhez szükséges tudáselvárásokat is. A 

képességi, jártassági, kreativitási követelményeket. A menedzselés egyik „oszlo-

pa” a tervezés. Így a tudástervezés is. 

Másik út a szervezeten belüli tudásépítés, tudáskonstruálás, ezért konstruktő-

röket, s más kulcsembereket alkalmazunk, ágyazunk a szervezetbe. A munkavál-

lalók hozzák magukkal: a képességeket, a jártasságokat, a személyes- és társas 

tapasztalatokat, az innovációs javaslatokat, a speciális tudásokat is. „Az egyik 

feladat tehát az egyéni tudás kiaknázása, megragadása és menedzselése. A sike-

res megoldások titka, hogy elérjük, hogy felhasználók kritikus tömege megossza 

tudását. A kritikus tömeg elérése egyúttal azt jelenti, hogy a felhasználók ráfor-

dításai megtérülnek. A megoldás pedig a kulcsemberek megtalálásában rejlik. 

Ehhez egy jelentős szervezetfejlesztési folyamat szükséges, amelynek eredménye 

egy tudásmegosztó kultúra, a tanuló szervezet kialakulása lesz. Ez a munkaválla-

lókban nagyfokú kölcsönös bizalmat feltételez, továbbá magas színvonalú kom-

munikációt, emberi kapcsolatokat, közösségi érzést, vagyis lojalitást indukál.” 

[Noszkay, 2013, 88.o.] 

A menedzselés azonban nemcsak tevékenységből, hanem a tárgyiságból is 

tevődik. Minden esetben meg kell neveznünk a menedzselés tárgyát. Mi az, amit 

a személyeknél kiaknázunk, megragadunk? Több kutató szerint ez a Polányi 

Mihály féle explicit és a tacit tudás. Polányi megbontotta, kettévágta a tudás 

egységét. Tette azért, hogy helyreállítsa a személynek az őt megillető helyét a 

tudásban. A személy az, aki gondolkodni, jelentést tulajdonítani, értelmezni s 

megérteni képes. Csak a személy tudja megbecsülni az érvelés helyességét. Csak 

a személy képes felismerni egy összefüggő mintázatot. Ha minden tudást hang-

zó-, írásos-, és grafikus- explicit formára hoznánk (s ha ezt minden esetben tud-

nánk, nem csak akarnánk, mondanánk), akkor a személytelenség válna uralko-

dóvá, a tudás pedig mechanikussá válna. Tapasztalatom szerint, nem lehet a 

tudást tárgyszerűen elgondolkodni, beszélni és kezelni. A tudás maga az ember. 

Az emberhez kötődik, s nem elragadható tőle. Polányi ezt mondta ki a ’tacit 

tudás’ megnevezéssel. Mert rejtettségről van szó, nem pedig „feltörésről”.  
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Az írás, a rajzolás, a hang- és képrögzítés nagy lehetőség az ember számára, 

hogy kifejezze s rögzítse az ismereteit, képzeteit, terveit, tapasztalatait, gondola-

tait. Úgymond reprezentációkat készíthet, melyek a tudás reprezentációi. Tegye 

ezt egyszemélyben vagy más személyekkel, s gépekkel együttműködve, össze-

hangolódva vagy széthangolódva. Ezeket a személyes illetve a társas reprezentá-

ciókat tárolhatjuk, őrizhetjük, védhetjük meg, rendszerezhetjük, tehetjük elérhe-

tővé és megoszthatóvá, verziózhatóvá mások számára. Például a szervezet tagjai, 

vagy a projekttagok és a bedolgozók, tanácsadók, szakértők számára. A nyíltsá-

got s zártságot a szerzői jog, míg az újrafelhasználhatóságot a „Creative 

Common” szabályozza. Ilyen a szellemi javak és a szerzőség természete. Szerin-

tem a tudás a kilépő személyek távozásakor sem vész el. Ott marad a szervezet 

archívumában, a munkatársakban és a reprezentációkban. Csak hagyományozni, 

olvasni, értelmezni, megérteni kell tudni. „Az írás a megértés elnapolása.” 

[Luhmann, 2009, 191.o.] A kérdés felmerül. Mi a tudástechnológia? Mit közvetít? 

A techné szólama 

A „techné” az ókori görögöknél leginkább ügyességet, a megcsinálás művészetét 

jelentette. Jelenti ma is. Apáczai ezeknek a csinálásoknak az eredményeit nevez-

te „csinálmányoknak”. A „techné”-ben kapcsolódik csinálás és csinálmány. A 

„techné”-t ma többnyire technológiának mondjuk, mert ezt terjesztette el a mai 

beszéd. „A technológia alapvetően tudás. Annak ismerete, hogyan készítsünk 

dolgokat, de annak is, hogy hogyan végezzünk el valamit. Olyan tudás ez, mely 

kiszélesíti a rendelkezésünkre álló lehetőségek tartományát. A technológia lehe-

tővé tesz." [H. A. Simon, 1982, 146.o.] A technológia képessé tesz. Például Vi-

téz János Váradon építtetett csillagvizsgálót, megelőzve Tycho Brahe obszerva-

tóriumát, mert jól tudta, hogy a megfigyelésekhez technikákra, technológiákra 

van szükség. A csillagászat is megfigyeléseket s méréseket igénylő tudomány. A 

csillagászok a tudásokat könyvekkel s levelezéssel osztották meg. Az önmagaság 

(self) illetve a társas tudás technikái külön figyelmet érdemelnek. Forduljunk a 

témában az eszmetörténészhez, Michel Foucault-hoz, Idézem: „A tudás meg-

szerveződésének történetét egyrészt az uralom, másrészt pedig az önmaga prob-

lémájának vonatkozásában akartam megírni. Az önmagaság technikái, melyek az 

egyén számára lehetővé teszik, hogy egyedül vagy mások segítségével a saját 

testén és lelkén, a saját gondolatain, viselkedésén és életmódján különböző mű-

veleteket végezzen el, megváltoztassa önmagát, hogy ezáltal elérje a boldogság, 

a tisztaság, a bölcsesség, a tökéletesség vagy a hallhatatlanság valamilyen álla-

potát.” [Foucault, 2000b, 346-347.o.] A technikák idővel technológiákká válnak. 

Ekkor az eszközökkel, csinálmányokkal kiterjesztjük magunkat (s másokat) i l-

letve áthidalunk távolságokat, mélységeket s behálózzuk a földet. Térben és 

időben fragmenált multinacionális, multiprocesszális, multikulturális szervezete-

ket létrehozva s működtetve, melyeket fejleszteni, terelni, hangolni, egyszóval, 

menedzselni kell. A résztvevők és kapcsolódók tevékenységét s tudását, a k i-

ágyazódást és a beágyazódást, a vezetőket s vezetetteket egyaránt menedzselni 

kell. Egyszerre a globális/lokális szervezetet. „A tudás rendszerszintű kezelése 
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mind inkább a szervezeti versenyképesség fokozásának eszközévé vált, amelynek 

célja az innovációra alapozott üzletfejlesztés, alapfeltétele a HR értéklánc teljes 

működtetése, természetes közege a hálózat, létalapja: a partnership (a támogató 

szervezeti kultúra), intézményesülésének technikai háttere: az információtechno-

lógia.” [Noszkay, 2013, 5.o.] 

A technológia tesz képessé bennünket, hogy áthidaljuk a földrajzi illetve a 

szervezetek közti távolságokat. Adott esetben kialakítsunk magunknak a közös 

munkához, együttműködési vagy összehangolódási tereket. Míg korábban a táv-

írókkal, a rádiózással, és a televíziózással tettük, addig ma már a számítógépek-

kel, s a személyi „kütyükkel” tesszük. A telefónia, az Internet, az Intranet és az 

Extranet terében. Ez térbeli fordulat! „Ez a tér az áramlások tere: egyfelől ebben 

zajlanak az elektronikus folyamatok, másfelől azoknak a helyeknek a hálózatát is 

jelenti, amelyeket egy közös társadalmi tevékenység köt össze elektronikus  áram-

körökön és a kapcsolódó segédeszközökön keresztül.”  [Castells, 2006, 62.o] 

Korábbról is ismerünk és kezelünk áramlásokat: úgy hívjuk, hogy világméretű 

logisztika. A számítógép-hálózatok terében digitális reprezentációk, digitális 

jelek, formák, gondolatok áramlanak a szervezetek, folyamatok, gépek és embe-

rek között. Az évtized végére 20 milliárd SIM-kártya lesz a világon. Az erő- és 

munkagépek is kapnak. 

„Az információtechnológia többnyire közvetítő, segítő szerepet tölthet be a 

tudás feltárásában, megosztásában, terjesztésében és alkalmazásában, de né-

hány esetben kulcsszerephez is juthat. Ez a technológia lehetővé teszi az embe-

rek közötti direkt kapcsolat megteremtését vállalaton belül vagy akár a vállalat 

határain túl is. A technológiai dimenzióba a tudás gyűjtését, továbbítását, meg-

osztását, felhasználását támogató információtechnológiák tartoznak.”  [Noszkay, 

2013, 82.o.] Az infokommunikációs technológia nem dimenzió, hanem médium. 

Technikai médium (technológiai közeg), melybe inszkriptáljuk a különböző 

szervezeti formákat. A szavakat, mondatokat, hangokat, képeket, s más digitális 

reprezentációkat, így a tudás reprezentációit is. Mert a reprezentációkat táruljuk, 

továbbítjuk. Kittler szerint nem létezik értelem, valamely fizikai hordozó nélkül. 

„A valóság és annak képe egyaránt technikailag determinált.”  [Kittler, 2005, 

92.o.] Ezzel elérkeztünk a visszatérő alapkérdésünk –Mi a tudástechnológia? Mit 

közvetít? – megválaszolásához. 

A tudástechnológia az, mellyel a szociotechnikai rendszereket építhetjük, 

működtethetjük, fejlesztethetjük. Az a közeg, mely nélkül a tudásmenedzsment 

rendszert meg sem lehet valósítani. A megvalósítás alatt nem csak a technikára 

gondolunk, hanem a tudásra. A tudáselvárások folyamatos kommunikálására és a 

tudáselvárások teljesítésére. A személyes és társas tudások megosztására, össze-

hangolására, áramára. Mivel nem az eszköz-aspektusát kell néznünk ez esetben, 

hanem azt, hogy ez infokommunikációs technológia az értelem, az ismeretek és 

a személyes/társas tudás technikai médiuma. Olyan technikai médium, mellyel 

kiterjedten rögzítjük (inszkriptáljuk) a nyelvi s más kognitív formákat illetve 

mellyel megőrizzük azokat. Sőt, a világ minden tájáról elérhetővé tesszük. Ha 

kell, továbbítjuk is. Ez a közeg az, amely közvetít. A tudásmenedzsment során 
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főképpen! Azt semmiképpen nem mondjuk, hogy csak ez. Mert a személyes 

találkozások sokkal gazdagabb élményt és megosztást eredményezhetnek. A 

szemtől szembe találkozások és beszélgetések, tanítások és tanulások során 

özönlik a jel a beszédhez. Mert az egész test beszél. Mond is. A tudástechnoló-

gia az, mely hatásosan és hatékonyan kezeli a szervezet személyes-, a szociális- 

és tér-reprezentációit. A szerzői anyagokat, a társas kollekciókat, a konstrukció-

kat és a tudástérképeket. Mert ha szükség van rá, akkor a magunk környezeté-

ben, de a világ bármely táján a személyekkel, csoportokkal és szervezetekkel, 

intézetekkel és hivatalokkal, ütemezetten és prompt módon összekapcsol és 

szétkapcsol bennünket. Közvetít is. Szinkron vagy aszinkron módon. Éjjel vagy 

nappal. Hangban, írásban, képben és együtt. Mert ez a közeg az, ami kodifikált 

tudásformákat nagyon jól közvetíti. Kis zajjal, többnyire védett módon. Mert 

ekként „osztódunk s épülünk”. 

Hangok 

A szólamok mellett kiemelkedő hangokat is hallunk. Egy társaságban nem csak 

az összhangra, de a szólókra is figyelünk. Mert a szóló az, aki magára vonja a 

figyelmet. Főleg, akkor, ha nem csak szól, de mond is. A könyv olvasása során a 

következő hangokat halottam. A szóló megnevezések mellett a tipikusságot jelö-

löm a zárójelben. A menedzser hangja [hozzáadott érték]. A gazdász hangja 

[tudástőke]. A mérnök hangja [mérés]. A jogász hangja [jogosultság]. A tanács-

adó hangja [modell]. A szakértő hangja [poziteam]. A munkavállaló hangja 

[szervezeti tanulás]. A munkaadó hangja [szabály]. A kulcsember hangja [pra-

xis]. A guru hangja [közösség]. A technológus hangja [infokommunikációs tech-

nológiák]. A hangok szervezetenként s tudásmenedzsment rendszerenként kü-

lönbözők s eltérő intenzitással szólnak. A többszólamúság azt kíván ja, hogy a 

szólamok és a szólóhangok „komponálása” a szervezeti tudás menedzselésének 

egyik sarkalatos pontja.  

Szálak 

Minden kutatás és folyamat illetve annak eredményei alapján készült könyv a 

szerző s kutatótársai tudáselemei, szerkezetei és rétegei közti kapcsolódások 

bonyolult hálózataként jön létre, egyúttal viszonyok hálójaként is, melyek az 

írást-mutatást egyrészt a szerző, másrészt az olvasó vagy értelmező személyéhez 

kötik. Ez a háló, még ha az írás rögzített is, állandó változásban van. Emergál! 

De változik idővel is. Minden nézőpontból egy kissé másnak látszik, másként 

érthető, olvasható. 

Noszkay professzorasszony „A rendszerszemléletű tudásmenedzsment” című 

könyve többféle olvasatra lehetőséget rejt. Ilyen a polifonikus írás, ilyen a sok-

oldalú olvasás természete. Olyan találkozás, melyre a szerző viszi az ismerete-

ket, tapasztalatokat, a kérdéseket, válaszokat, az olvasó pedig a jelentést. Az 

olvasó strukturálja-értelmezi a könyvet. A szerző is elolvassa, de más az írt-s-

olvasott és más az olvasott-s-újraolvasott szöveg. Ha kiemelünk ebből az ismeret 

és viszonyhálóból néhány csomópontot (gócot) és kapcsolódást, azt nem azért 

tesszük, mintha fontosabbnak tartanánk a többinél, hanem azért, hogy a „felfe-
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dezett” szálakat mutassunk meg. Azokat, melyek nem a könyv szerkezetét köve-

tik, hanem a diszkurzív egységeket, amelyek a szövegszövetben húzódnak meg. 

Azokat, melyeket be kell járnunk ahhoz, hogy újabb értelmezésekhez s értésre 

jussunk. Mert „sűrű leírású” Noszkay könyve. Többször is érdemes olvasni. Ez  

újabb szálakhoz s újabb felismeréséhez vezethet. Ez az újraolvasás, újrabejárás 

és értelmezés megváltoztat bennünket. Tudásunkban, s létükben változunk meg. 

A következőkben néhány ilyen szálat, ösvényt emelek ki, amit bejártam a könyv 

többszöri elolvasása során. Az olvasatnak utóélete is van. A morfondírozás hoz-

zátartozik a tudáshoz. Annak finomítása, frissítése, adott esetben „erjesztése”.  

Az egyik szál, azt mutatja, hogy miképp válhatunk tudásközpontú szerveze t-

té. Tervek s modellek, módszerek s praktikák illetve vezetői megfigyelések s 

döntések útján. A másik szál arról beszél, hogy a tudásmenedzsment fejleszté-

si/fejlődési útja nem csupán spirális, hanem kapilláris. A kapilláris szemlélet, s 

módszer Noszkay kutatási s alkalmazási nóvuma. A harmadik szál arról szól, 

hogy rendszerszerűen gondolkodjunk. Az interdiszciplináris, rendszerszemléletű 

út vezethet csak sikeres tudásmenedzsment megoldáshoz és alkalmazáshoz. A 

negyedik szál arról beszél, hogy elmélet s gyakorlat az érem két oldala. A kettő 

egy és elválaszthatatlan, mindkettőre szükségünk van. Nem csak a tapasztalatok, 

de a képzetek, elgondolások által is épülhetünk és építhetjük a rendszereinket. 

Az ötödik szál arra figyelmeztet, hogy beszélgessünk, diskuráljunk egymással a 

közös munka során, előtt, s után. Azért, hogy egyre inkább szót értsünk egymás-

sal. De azért is, hogy ez által is fejlődhessen a közös nyelvünk. Az, amit a sze r-

vezetben, s az értékteremtésben használunk. Tudjuk, hogy „a diszkurzus nyelv-

esemény, nyelvhasználat.” [Ricoeur, 2010, 85-86.o.] Az olvasat csomópontjairól 

és szálairól előadást tervezek, mivel egy szakmai diszkurzus lehetőség a külön-

böző tudásmenedzsment nézetek eszmecseréjéhez. Beszélni nehéz, írni s olvasni 

is, hallgatni még inkább. 
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