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Mert — hogy Foucault-nál maradjak — a hasonlóság nem létezik a szignatúra nélkül. A dolgok közötti megfeleléseket valamilyen 
jeleknek kell biztosítaniuk, olyan jeleknek, melyek láthatóságukban a legelrejtettebbek. Olvasni és írni kell tudni ezeket a jeleket, 
melyek természetesen az ember belső sorsával is párhuzamban állnak, de akár egyetlen fűszállal is.

„Az értelem keresése azt jelenti, hogy napvilágra kell hozni a hasonlóságokat.” Vagyis ebben a konstellációban a tudás nem 
a mérhetővel történő kísérletezést jelenti, hanem a megfelelő hasonlóságok megfelelő feltárását − a hasonlóság adja a világban 
nyugvó értelmet. Ennélfogva minden olyan technika, minden olyan tudás, mely a világ rendjét a hasonlóság alapján építi fel, 
szükségszerű és kibékíthetetlen ellentétben áll azzal az episztémével, mely a taxonómia elvén szerveződik.

1) Biológiai rendszer

2) Pszichikai rendszer

Az EMBER rendszerszerűsége
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„A tudásmegosztás kettős-kontingencia modellje”
Forrás: Véry Z., Tudásmenedzsment  XIII/2.,  2012. október

Nem átvitelről (knowledge transfer) van szó! 



Az első vádra, Szókratész a következőket válaszolja: a 
bölcsesség legfőképp abban van, hogy tudom, hogy 
nem tudok . Aki jó valamilyen mesterségben, az nem 
jelenti azt, (bár ő magáról azt hiszi), hogy bölcs: 

„Úgy látszik hát, hogy én ezzel a kicsiséggel 
mégiscsak bölcsebb vagyok nála, hogy amit nem 
tudok, arról nem is vélem, hogy tudom”.

(Platón: Szókratész védőbeszéde)

Az antikvitás tudása / nemtudása

Ami nem elmúlt, hanem kérdéseivel van jelen.



Autre illustration du livre "Prodromus Astronomiae" figurant Hevelius à
gauche, en compagnie des astronomes Prince Hass, Ulugh Beg, Ptolémée, 

Tycho Brahe et Riccioli, assis autour d'Uranie (Photographie M. Vidal, 2009).

Az idő – a történelem – úgy csiszolja ki az 

értékeit, hogy könyörtelenül rostál, szakmai 

szempontokat módosít, mércéket alakít át, 

fogalmakat frissít és pontosít.

A megfigyelők tudása / nemtudása



Hommage à Dr. Kindler József

„Negatív tudásnak nevezem azt, amikor egy hallgató sok mindent tud arról a 

dologról amiről szó van, csak az nem úgy van, ahogy mondja és gondolja. 

Mert, rosszul tudja !”

lejegyezte: Véry Zoltán
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A figyelem és az elérhetőség (azaz az infokommunikáció) kora.                                 (Copyright veryzoltan@gmail.com)

A „KÜTYÜ” és ami
mögötte húzódik

Az ÉN (Self) technológiái

~ , melyek megengedik az egyénnek, hogy önállóan vagy mások segítségével végrehajtson bizonyos 

számú műveletet a saját testén, lelkén, szellemén, viselkedésén, létmódján azért, hogy közelítsen 

valamilyen boldogsághoz, tisztasághoz, bölcsességhez, tökéletességhez vagy hallhatatlansághoz.
(M. Foucault, 1988)
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tudásrendszer

a rendszer környezete

Tudás / nemtudás megkülönböztetésről (distinction) 

(Copyright veryzoltan@gmail.com)

re-entry



Hol húzódnak a vállalat határai?

1.1 szerződéses vállalatelmélet

Williamson (1991) Korlátozott racionalit., opportunizmus, eszközspecifikusság. A cég nem term.-függvény, hanem 
irányítási struktúra. Megfelelő irányítási struktúra kiválasztása. „Economy is the best strategy.”

1.2 erőforrásalapú vállalatelmélet

Demsetz (1988) kiemeli, hogy a szerződéses vállalatelméletek azért nem veszik figyelembe a termelési költségeket 
a vállalat határainak a meghatározásakor, mert feltételezik, hogy a termelési-tudás költség-mentes. Ezzel szemben 
az erőforrásalapú vállalatelmélet szerint a termelési tudás vállalat-specifikus.

Richardson (1972) A vállalat a hasonló s a közeli komplementer tevékenységeket fogja össze egy kosárba.

Teece, Rumelt, Dosi, Winter (1994) A vállalat határai szükségszerűen változnak, ha változnak a vállalat 
képességei. 

Grant (1996) Az intézményesült forma jelenthet megoldást a tudáshordozók együttműködésére.

Foss (1997) Ha vállalati tudás csak magas költségekkel kommunikálható más vállalatok felé, akkor ez a 
kommunikációs költség is számít a vállalt határvonalának meghatározásában.

Kapás Judit (1999) A vállalat határait az alapkompetenciái (core competence) határozzák meg alapvetően.



Infokommunikációs technológiák üzemeltetése és fejlesztése

Ügyfélszolgálat

Közigazgatási szervezet

1) Személyes kompetenciák (competencies & skills)

2) Kollektív kompetenciák (capabilities & skills)

{ terv, tény, eltérés, várható }

külső szakértők



Kompetencia
Mutatószám-rendszer 

Migrálás Architect

Telepítés
Integrálás

Működtetés
Hibaelhárítás
Karbantartás

Design Építkezés Tesztelés

Üzemeltetés Fejlesztés

Oracle BW 11g CScorecard
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A  TUDÁS / NEMTUDÁS  vállalati rendszerezése és kezelése

Forrás: International Controlling Verein, Érd, 2008                                Copyright veryzoltan@gmail.com

FORGÓESZKÖZÖK

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

KÖVETELÉSEK

IMMATERIÁLIS JAVAKSAJÁT TŐKE

CÉLTARTALÉKOK

KÖTELEZETTSÉGEK

Tudástőke??

Intellectual Capital?


