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Véry Zoltán 

Új szín a controller palettáján: Tudáscontrolling 

 
A 21. századi versenyben a személyes- illetve a szervezeti-tudás – mint erőforrás – tudatos 
és módszeres alkalmazása az üzleti siker kulcstényezője. Egyre több szellemi dolgozó kerül 
a vállalatokhoz, kiknek munkaköre egy speciális problémához, feladatkörhöz kapcsolódik. Az 
információtechnológia fejlődésének egyik hatásaként a szellemi dolgozók egyre 
hangsúlyosabb szerepkörbe kerülnek a vállalatnál. Elsősorban ők azok, akik adatokkal, 
illetve információkkal dolgoznak valamint új ismereteket (tudást) teremtenek, illetve osztanak 
meg a cégük számára.  

 

A ’tudáscontrolling’ ismeretlen, új szóösszetétel? Úgy gondolom igen. Amennyiben egy 
vállalatnál értelmezhető a tudásmenedzsment, úgy az azt támogató ’control’ funkció is 
értelmezhető. Vajon menedzselhető-e a tudás? – A kérdés most is felmerül. Úgy gondolom, 
ha tudás nem is, de a tudásalapú-, tudás-intenzív tevékenység és a tevékenységekhez 
kapcsolódó tudáshordozók, tudásközvetítők igen. A tudáscontroller a tudásmenedzser 
segítőtársa, munkatársa. 

Messzebbről indítok, hogy a közeli is érthető és belátható legyen. Összekapcsolok négy 
fogalmat, úgymint: EMBER – NYELV – PAPÍR – SZÁMÍTÓGÉP. Szaporítsuk fel az egyes 
fogalmakat rokon értelmű szavakkal, melyek egymáshoz fűzhetők. Íme: ember, munkaerő, 
humán erőforrás, szellemi dolgozó, tudás, gondolkodás, nyelv, jelentés, információ, beszéd, 
írás, rajzolás, természetes nyelv, mesterséges nyelv, mesterséges intelligencia, gép, 
számítógép, komputer, adatgép, adat, papír, fa, lomb. 

 

Ember 
A vállalati alkalmazott: ember, de nem tekinthetjük csupán humán erőforrásnak. Az ember 
személyes tudása és más képességei jelentős üzleti erőforrásként használhatók fel az üzleti 
versenyben. A probléma azonban az, hogy más üzleti erőforrásokkal ellentétben, a 
személyes tudás nem tekinthető a vállalat tulajdonának, így a könyvviteli mérleg eszköz 
oldalán sem szerepeltethető. Szerepeltethető viszont, például az üzletértékelés során, 
mérlegen kívül: elsősorban a tudással elért üzleti előnyök révén. Ezek előnyök, melyek tudás 
nélkül nem lennének előnyök. 

 

Papír 
Az írásos kultúra (alfanumerikus) megannyi értéke – kódexek, könyvek, iratok, okmányok, 
hitelesítések, jegyzetek, feljegyzések, emlékeztetők, szerződések, táblázatok, listák, 
tanulmányok, értékelések, tananyagok, jelentések, beszámolók és más dokumentumok - 
papíralapú. Vállalati irodák számtalan kabinetjében, vállalati irattárban (archívumban), 
vállalati könyvtárban, ritkábban vállalati múzeumban őrzik gondolatainkat, tárgyainkat, 
számértékeinket, sikereinket és sikertelenségeinket. Igaz ugyan, hogy „az írás csak ruhája a 
nyelvnek”1, de ez a „ruha” a nyelv, a gondolkodás része. A tudás egy reprezentációja. A 
papír és írás ezidáig feltételezték egymást.  

                                                           
1 Nádasdy Ádám 
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Azt hiszem a legmagasabb szintű információtechnológiai támogatás mellett sem 
mondhatunk le a papírról. Gondoljunk csak arra, amikor kézbe veszünk egy könyvet. 

„Ha fel kellene adnunk az írást, környezetünkben már csak csomagolópapírral találkoznánk. 
[…] De mi (emberek) a papírban lakozunk, ahhoz vagyunk hozzászokva, s hogy a papír 
ennyire hétköznapivá vált, hát megszenteltük, hogy szokványosságából is merítsünk. A 
„biblia” szó például a görög „büblosz”-ból ered, ők ugyanis így ejtették a „papürosz” szót. 
Évezredeken át faltuk a papírt, mígnem ez a papírmasé létünk egy részévé vált. Papír nélkül 
már nem igazán lennénk jelen, s nélküle meg sem ejthetnénk kirándulásunkat a 
mesterséges intelligenciák világába, meg a zöld erdőbe. A papír számunkra az az alap, 
amely élményünket magába szippantja, legyenek azok a mesterséges intelligenciák új, 
kalandos jelei, vagy a fák zöld foltjai. Ha valamit nem  vethetünk papírra, az a gyanúnk 
támad, hogy az mit sem ér. A papír a hazánk, még ha ez a haza azzal fenyeget is, hogy akár 
a tajtékzó tenger, eláraszt bennünket. Végül is elmondhatnánk, hogy az informatikai 
forradalom nemcsak az erdőket mentheti meg, hanem minket is attól a veszélytől, hogy 
belefulladunk a papírba. De hát mi éppenséggel könyvmolyok vagyunk, s felfaljuk azt, ami 
felfalással fenyeget minket. Könyvekből élünk, a könyvekért. A könyv, ha úgy vesszük, 
köztes állomás az erdőből a mesterséges intelligenciák világába vezető úton.” (Vilém 
Flusser) Van mit tanulnunk. 

Vegyük azonban szemügyre segítőtársunkat, a gépet: a számítógépet, mely nélkül – ma már 
– nem képzelhető el hatékony és hatásos tudásmenedzselés.  

 

Számítógép 
A nyugati szóhasználatban ’computer’, melynek hallatán a számítástudományra 
asszociálunk (computing) először és csak közvetlenül utána az informatikára, azaz az 
információtudományra. Magam a számítógépet legszívesebben, adatgépnek nevezném. 
Adatkezelő, adatfeldolgozó gépnek, melynek segítségével információkat (új ismereteket) 
állítunk elő, majd azokkal igyekszünk frissíteni, bővíteni meglevő ismereteinket és 
tudásunkat. Az üzleti életben elsősorban gondolkodásunk és gyakorlati tudásunk fontos, 
illetve hasznos. Tudással felvértezve cselekszünk jól igazán, legalább is a tudásigényes, 
tudásalapú, innovatív ágazatokban. Néhányat említve: gyógyszeripari-ágazat, szellemi 
szolgáltatások-ágazat, információipari-ágazat, könyv-értéklánc stb.  

Az alábbi ábra bemutatja a tudás információalapú felfogását, folyamat-modelljét. 
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Az adat = rögzített jel, jelsorozat. Így a számítógép-technológia szintjén elsősorban a 
jelekkel, a binárisan kódolt jelekkel foglalkozunk. Az adatokkal nagyrészt csak szintaktikailag. 
A keresőket – ma még – többnyire karakterfüzérek (sztringek) keresésére szólítjuk fel, pedig 
nagyon szeretnénk, ha az adatkomponenseket jelentéssel is felruházhatnánk. Ebbe az 
irányba megindult kutatómunka után, ma már gyakorlati alkalmazásokkal, az adatoknak, 
adat-együtteseknek jelentést adó, leíró nyelvekkel, pl. XML, WSDL, BPEL, RDF, OWL egyre 
sűrűbben találkozunk. A könyvtárosok is hasonlóan vélekednek erről. Márpedig ők nagy 
tapasztalattal rendelkeznek a nyelv, az ismeretek és az ismeretek osztályozása, taxonómiája 
területén. Van mit tanulnunk. 

„A megértés és értelmezés problémakörére épülő tudományos módszer, a hermeneutika is 
e kérdéskörön alapul. A huszadik századra a nyelvtudomány önálló ága, a szemantika 
foglalkozik a jelentés kérdéseivel. A jelentésnél általánosabb 'jeltudomány', a szemiotika is 
gyökereiben kötődik a fogalom és a jelentés kapcsolatához. A jelentéstan alapkérdései, 
illetve a jelentés és a fogalom kölcsönhatásának problémája a tudományos gondolkodás 
szintjéről napjainkban került a technológia területére, hiszen az információtechnológiai 
fejlődés jelenlegi és következő nagy kérdéseinek megoldása azon múlik, hogy hogyan 
sikerül a filozófiai gyökerű problémát a gyakorlatban alkalmazni. 

Az adatok fogalmi és jelentéstani értelmezésében és a számítógépes adatbázis-struktúrák 
modellezésében, a „hálózat-szemantika” (web semantic) gyökereiben is ezek az alapvető 
kérdések húzódnak meg.2 

Az emberi nyelv fejlődése párhuzamosan alakult az emberi faj fejlődésével. A nyelvi 
képesség kialakulása körülbelül 30.000 évvel ezelőttre tehető. Örök, visszatérő kérdés a 
tudósok körében is, hogy mi volt előbb, a gondolkodás vagy a nyelv? Még inkább az, hogy 
alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak-e egymással? Herder volt az első nyelvtudós, aki 
megfogalmazta, hogy a nyelv és a gondolkodás szétválaszthatatlanok. Közösek a gyökereik, 
az eredetük, egymástól függenek. Véleménye szerint „a nyelv az emberi gondolkodás 
eszköze, tartalma és formája”.  

A nyelvi képesség igenis különleges, és nem egyszerűen az általános szellemi képességek 
kifejeződése. Különlegességét erősítik azok a kapcsolódási felületek, amelyekkel együttesen 
vesznek részt a szellemi munka folyamatában a kategóriaképzéstől, az osztályozástól, a 
fogalomalkotástól kezdve a megértésen át a gondolkodásig.3 

A számítógépet is meg kellett – és kell még ma is – „tanítanunk” nyelvekre, formális 
nyelvekre, mesterséges nyelvekre és leíró nyelvekre. Kellett, mert ő csak „egy buta gép”. 
Lelkesedésünket nem feladva továbbra is nagy erőkkel dolgozunk a mesterséges 
intelligencia gépi megvalósításán. Ki kellett – és kell ma is – sokféle számítógép-nyelvet 
dolgoznunk, hogy algoritmizálhassunk, kommunikálhassunk, hogy jelentést vigyünk az 
adatokhoz. Olyan nyelvekre volt és van szükség, melyet az ember és a gép is ért és jól ért, 
helyesen értelmez. Több évtized alatt száznál több számítógép-nyelv készült, hogy értsük 
egymást. Ember és gép. Van mit tanulnunk.  

                                                           
2 Prókai Margit: Nyelvhasználat és osztályozáselmélet. A fogalom és jelentés viszonyáról. Könyvtár Miskolc 
3 u. o.  
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Tudástársadalom, tudásvállalat 
Egyes kutatók szerint (pl: Nico Stehr), a tudás hozza létre a társadalom anyagi bázisát. A 
változások joggal igazolják, hogy a fejlett társadalmat joggal nevezhetjük 
tudástársadalomnak. Gazdasági értelemben a tudás a hozzáadott érték döntő forrásává vált. 
A szervezetben az egyének közötti viszonyok az egymásról szerzett tudáson alapulnak. Az 
üzleti versenyelőny megszerzése és fenntartása (és az üzleti együttműködés is) nem csak a 
tőkeerőtől, hanem a tudással szerzett előnyöktől (pl. termék-előállítási recept, technológiai 
képesség, vezetési-irányítási mód) is függ.  

A modern gazdaság- és vezetéselméletet, gyakorlatot egyre jobban érdekli a tudás, mint 
különleges erőforrás. A vállalati vezetők feltételezik a szervezet-emberek csoportjairól, hogy 
a tudás révén befolyáshoz és ellenőrzéshez jutnak, juthatnak. Új típusú vállalat akkor jön 
létre, amikor a beruházások a szimbolikus javak termelésében kiemelkedő eredményeket 
érnek el. Ezek nagyobb mértékben módosítják az értékeket, szükségleteket, elképzeléseket, 
mint az anyagi javakat. A 21. században bent vagyunk egy posztmodern korszakban. A 
legújabb fejlemények alapján, Keynes által leírt gazdaságot ma szimbolikus gazdaságként 
kell felfognunk, ahol a tudás válik a termelési folyamat vezető tényezőjévé. A 
tudástársadalomban a tudásvállalat gazdagsága elsősorban a kreativitásában és az 
információiban testesül meg. 

 
Szervezeti integráció, a vállalati tudásmenedzsment szolgálatában 
Számtalan szervezeti változáson és változtatáson mentünk át. Centralizációkon és 
decentralizációkon, fúziókon és kiválásokon, integrációkon és dezintegrációkon. Ahogy a 
mindenkori üzleti környezet illetve a vállalati „hadrend” kívánta. Megtanultunk erőket 
összevonni a fontos vállaltstratégiai ponton.  
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Ilyen volt, amikor a CRM (Customer Relationship Management) kialakításakor integráltuk a 
kereskedelem, a marketing és az ügyfélszolgálat szervezeti egységeit és erőit vagy a SCM – 
Supply Chain Management, magyar területen inkább a „Beszerzés Kompetencia Centrum” – 
kialakításakor integráltuk az anyagbeszerzés, a beruházás és a licence-kezelés illetve ipari-
jog szervezeti egységeit és erőit. Van egy fontos stratégiai pont, a vállalati 
tudásmenedzsment. Integrálnunk kell azokat a szervezeti egységeket és erőket, melyek a 
tudáskezeléssel (megszerzés, alakítás, gondozás, védelem stb.) kapcsolatosak az adott 
vállalatnál. Ilyenek lehetnek: a humán erőforrás gazdálkodás, a belső képzés szervezeti 
egységei (vállalati tanoda), a vállalati könyvtár és irattár (archívum) és az informatika 
kommunikáció- és tartalomkezelő egységei, csoportjai, eszközei, szolgáltatásai. Lásd az 
alábbi eseti sémát. 
 

 
 
A „Tudáscontrolling” rovatban ezen részterületek feladatait, eszközeit, módszereit és 
együttműködésüket az abból származó előnyöket tárjuk fel és mutatjuk be olvasóinknak: azt, 
hogy miképp ültethető – integrálható – a szervezetbe a tudásmenedzsment, a 
tudásmenedzser és az azt kiszolgáló tudáscontroller, felkérve, megszólítva kutatókat és 
gyakorlati szakembereket. Bemutatunk „követhető példá”-kat.  

Tervezett témakörök: 

- Eszközök és módszerek 

- Tudásalapú vállalatok 

- Tudásközösségek 

- Teóriák és iskolák 

- Téka 


