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1 Kutatásom módszere 

Értekezésemben az üzleti döntési folyamatokat és azok szereplőit kutatom az e-

korszakban. Szükségesnek tartom ennek a problématerületnek a körvonalazásához kutatá-

som módszerének bemutatását. Ezt részben a kutatásra való felkészülésem során alakítot-

tam ki, részben a tudományfilozófiából merítettem.  

A „mit kutatok” kérdést megelőzi a „miként kutatok”. A miként kutatok kérdésre adott 

válasz mutatja meg, hogyan határozom meg kutatási területemet. Tapasztalataim azt su-

gallják, hogy a problématerület meghatározása személyes. Nincs egy olyan semleges mér-

ce, amellyel mindenki ugyanazt a kutatási területet körvonalazná. Megfogalmazhatom ezt 

úgy is, hogy az üzletelés kutatásának területén nem mondhatjuk, hogy valaminek például 

ötnek kell lennie, de most csak kettő. Ha elfogadnánk ezt a feltevést, akkor azt a valamit 

egyszerűen hárommal kellene növelni.  

Minden kutató saját paradigmáján keresztül láthatja a valóságot. Paradigmákon olyan „ál-

talánosan elismert tudományos eredményeket értek, melyek egy bizonyos időszakban a 

tudományos kutatók egy közössége számára problémáik és problémamegoldásaik modell-

jeként szolgálnak.” (Kuhn, 1984, 11. old.) Egy paradigmán keresztül a valóság úgy néz ki, 

ahogy éppen akkor látjuk. És azt, amit a kutató a paradigmáján keresztül lát, azokkal a fo-

galmakkal írja le, amelyekkel gondolkodik. Ebből következik, hogy az üzletelés valóságát 

és annak ellentmondásait mindenki másként látja. Ez egy paradoxon, mert a paradigma 

nemcsak azt határozza meg, hogy mit, hanem azt is, hogy miként láthatok. Értekezésemben 

arra törekszem, hogy a használt fogalmak segítségével hűen ábrázoljam gondolkodásom 

folyamatát, és eredményeit.  

Az üzletelés kutatásának akkor van értelme, ha tudáshiány van. A tudáshiány eszmei 

konstrukció, ellentmondás a régi és az új tudás között. (Velencei, 2005, 144-149. old.). 

Temérdek ismert és valamicske ismeretlen fogalmakat tartalmaz. Úgy is mondhatnám, 

hogy az üzletelés kutatása tudáshiány elhárítás. Nagyon fontos meghatározni, hogy az üz-

letelés kutatásának melyik szakaszában mondhatjuk azt, hogy tudjuk, mit nem tudunk. „A 

döntéshozók megpróbálják a problémákat alkotó elemeire bontani. Azt feltételezik, hogy a 

probléma elemei megfogalmazhatók. Néhány problémát könnyebb visszafelé haladva 

megoldani, mint előre. Akár egy labirintus, ahol csak néhány lépés van mögöttünk, de ren-

geteg előttünk.” (March, 2000, 24. old.) Miért mondom, hogy döntési folyamatokat és nem 

valami mást vizsgálok? „Kicsi az esély, hogy egy részproblémára megoldást találjunk, ha 
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azonban a megoldásból indulunk ki, jó esély van arra, hogy megfelelő lesz valamely prob-

léma számára. Következésképpen egy szervezet inkább megoldásokat keres, mint problé-

mákat, és valamely fellelt megoldást illeszti össze valamely releváns problémával.” 

(March, 2005, 268. old.) A lényeg: az üzletelésben nem a részproblémák ismerete segíti a 

folyamatok vizsgálatát, hanem a folyamatok ismerete tárhat fel részproblémákat, amelyek 

csak abban a folyamatban olyanok, amilyenek. Tehát ez nem egy általános részprobléma. 

Ha viszont egy ember teremtette szervezet egészét venném problématerületnek, akkor töb-

bé-kevésbé lényegtelen összefüggést tudnék csak vizsgálni, mivel ez túl széles terület. A 

döntési folyamatok vizsgálatakor megpróbálom megérteni, hogy mi történik a valóságban, 

leírni és valahogy támogatni azt. A folyamatnak nem mindig van jólstrukturált modellje, de 

ettől még megismerhető a működése.  

Az üzletelés kutatása nem lehet teljes egészében szakácskönyv, aminek első tíz oldala leír-

ja, hogyan kell nekifogni, és a továbbiak helyes használatával a várt eredményt kapjuk. 

Anélkül, hogy részletesen vitatkoznék a különböző tudományfilozófiai iskolákkal, röviden 

bemutatom hozzáállásomat. Ennek kiindulópontja a következő: „Ha egy technológiai elő-

írást (eljárás vagy eljárások halmaza) többször is használunk, akkor azt módszernek nevez-

zük” (Pólya, 1957, 208. old.). A jólstrukturált eljárások, erős módszerek, csak egyetlen 

diszciplína szűkebb területén használhatók. Kuhn (1984) szerint nincs olyan módszer, 

amelynek előírásait minden paradigmában érvényesnek tarthatnánk és követhetnénk. 

Feyerabend (2002) még ennél is továbbmegy, s amellett érvel, hogy egyetlen olyan sza-

bály, norma sincs, amely univerzálisan érvényben lett volna, s amelyet ne szegtek volna 

meg a legnagyobb tudósok is. Ráadásul olyan sincs, amelynek megszegése ne hozott volna 

előrelépést. Minden, amit ebben a fejezetben leírok végül is egy eljárás, de lényeges észre-

venni, hogy lazán strukturált. Nem általános, de nem is speciális. Kutatásom itt és most így 

fog haladni.  

A kutatásom eredményéhez szükséges tudás egy része elérhető, másik része a tudáshiány, 

melynek elhárítására törekszem. A tudáshiány kérdésekkel közelíthető meg, amelyek egy-

szerre tükrözik személyes tudásomat, és kifejezik annak hiányosságát is. A tudáshiány 

körvonalazásához több kérdésre van szükség. Nincs olyan egyszerű tudáshiány, amelyet 

egyetlen kérdésre adott válasszal el tudnánk hárítani. Ha egyetlen kérdés elegendő lenne, 

akkor ez azt jelentené, hogy már a kérdés feltevésekor elhárult a tudáshiány. Óvakodni kell 

attól, hogy minden kérdést tudáshiánynak tekintsünk, de tartózkodni kell attól is, hogy 

egyetlen kérdés feltevése kielégítsen. Megfogalmazhatom ezt úgy is, hogy személyes tudá-
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som határozza meg azt, milyen kérdésekre keresem a választ. A tudáshiány elhárításához 

szükséges tudást a guruk tudáshátteréből, személyes tudásomból és a tudáshiányra vonat-

kozó hipotéziseimből rakom össze. Kutatásom módszerének leírásakor ilyen egyszerűen, a 

„Tudáshiány” c. ábrán mutatom be az üzletelés kutatását elindító tudáshiányt. 

szükséges tudás

tudás-
hiány

ÚJ
tudás-
hiány

tudásháttér (guruk tudása)

személyes tudás

szükséges tudás

tudás-
hiány

ÚJ
tudás-
hiány

tudásháttér (guruk tudása)

személyes tudás
 

1. ábra: Tudáshiány  

Az üzleti döntéseket kutatónak azt kell tudni, hogy hol van az üzleti döntések leírásához 

szükséges tudás. Ma a meglévő tudás mennyisége óriási, kicsi az esély az egész tudásháttér 

felkutatására. A „Tudásháttér” c. fejezetben bemutatom a kutatási területemmel foglalkozó 

guruk tudását, és hangsúlyozom, hogy ez kutatásom módszerének nélkülözhetetlen eleme. 

Nem szabad azonban a kutatáshoz szükséges tudást összekeverni az üzleti döntéshozó dön-

téshez szükséges tudásával. 

Az üzleti folyamatokat fogalmakkal és azok kapcsolataival írhatjuk le. Kutatásomban a 

következő tudáshiány típusokkal foglalkozom: 

o Fogalomhiány (nem tudom leírni a valóságot)  

o Kapcsolathiány (nem értem a működést – az üzleti folyamat elemeinek kapcsola-

tát) 

o Alkalmazhatósághiány (nem tudom megjósolni az új tudás érvényességi tarto-

mányát) 

Amikor elégedetlen vagyok egy üzleti folyamat működésével, akkor itt-ott találok egy-egy 

gyanús jelet. Ezek sohasem „tiszta” tudáshiányok. A folyamat alapján láthatom, hogy van-

nak egymás mellé helyezhető gyanús jelek. Ezek halmazát problémagócoknak nevezem. 

Ezek, többek között a tudásomtól függenek. Ezen a területen minden megfigyelés szubjek-

tív. Ugyanarról a valóságról különböző problémagócokat vagyunk képesek felvázolni. Ép-

pen az adja a kutatás kihívásait, hogy nem lehet egyformán, és nincs egyetlen helyes. Tud-

juk, hogy minden, ami a valóságról szól, objektív, és minden, ami függetleníthetetlen a 

megfigyelőtől, szubjektív. A megfigyelőtől csak az függetleníthető, amit mérni tud. Az 

üzletelésben kevés mérhető dolgot találhatunk. A problémagócokban lévő tudáshiányt 
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vagy elhárítom vagy nem. Egyeseket azért nem, mert nem tartom fontosnak, de vannak 

olyanok is, amelyeket azért nem, mert hosszú ideig nem jutottam eredményre. Hogy me-

lyiknek indítom el a kutatását, az egy döntési dilemma. Ahhoz viszont, hogy egy ilyen bo-

nyolult döntést meghozzak, ismerni kell a meglévő tudást és a valóságot. A problémagócok 

körülhatárolásával körvonalazom a problématerületet. Az előző feltevés alapján ugyanarról 

a valóságról különböző problématerületet vagyunk képesek felvázolni, és ugyanazt a prob-

lématerületet különböző problémagócokkal is leírhatjuk. A problématerület tehát problé-

magócokból áll össze, melyet „A problématerület alakulása” c. ábra illusztrál. 

vizsgált üzleti folyamat problémagócok problématerületvizsgált üzleti folyamat problémagócok problématerület  
2. ábra: A problématerület alakulása 

Kutatási területem senkiföldjének nevezem, amely nem köthető csak egyetlen diszciplíná-

hoz. Ez a senkiföldje transzdiszciplináris terület. A kutatási terület transzdiszciplinaritása 

alatt Thomson Klein (1996) nyomán azt értem, hogy a kutatás során több diszciplína esz-

közeit használom, mert a valóság nem ismerhető meg egyetlen diszciplína keretein belül. 

Ezt a „Transzdiszciplinaritás” c. ábrával illusztrálom A multidiszciplinaritás és az 

interdiszciplinaritás mindig egy diszciplína keretein belül marad. Multidiszciplináris 

hozzállása lehet például egy kutatócsoportnak, akiknek tagjai több diszciplína szempontjá-

ból vizsgálnak egy problémát. Interdiszciplináris például egy üzleti probléma, mely disz-

ciplínák között van, azaz egyetlen diszciplína sem képes lefedni. Más megfogalmazásban a 

transz- előtag arra utal, hogy a transzdiszciplináris megközelítés olyan dologra vonatkozik, 

amely egyszerre van diszciplínák között, azokon keresztül, és minden diszciplínán túl. Cél-

ja megérteni a jelen világot, amelynek egyik imperatívusza a tudás egysége (Nicolescu, 

2001). Többek között Nicolescu tagja a „The International Center for Transdisciplinary 

Research (CIRET)” központnak, melyet 1987-ben alapítottak Párizsban azzal a céllal, hogy 

kifejlesszék a transzdiszciplináris kutatási hozzáállást. Coaching munkámban a valósággal 

foglalkoztam, üzleti folyamatokat vizsgáltam. Ez arra kényszerített, hogy megismerjem a 
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különböző diszciplínák fogalmait. A tarka valóságban igen furcsa kérdések születhetnek. 

Ezek segítették a transzdiszciplináris hozzáállásom kialakulását.  

„B”

diszciplína
„C”

diszciplína

„A
”

diszciplín
a

„B”

diszciplína
„C”

diszciplína

„A
”

diszciplín
a

 
3. ábra: Transzdiszciplinaritás 

A problémagócokból álló problématerület tudáshiányának elhárítására hipotéziseket alko-

tok. A hipotézis „olyan gondolati konstrukció, amely korábban nem létező objektum (do-

log vagy kapcsolat) reális lehetőségének felismerése. Ami azonban pusztán reálisan lehet-

séges, az nem biztos, hogy egy adott kor technikai színvonalán megvalósítható. Ezért a 

találmányok hipotézisek megalkotása nélkül elképzelhetetlenek”. (Hársing, 1999, 58. old.) 

Ez nem valamilyen recept szerint történik. Inkább hasonlít a „hegyek vándorához, aki nem 

ismeri az utat, lassan kínlódva mászik fölfelé, s gyakran vissza kell mennie egy-egy dara-

bon, mert nem juthat tovább. S ekkor, akár töprengés révén, akár szerencse folytán, felfe-

dez egy új ösvényt, amely elvezeti egy darabon, míg végül, amikor nagy sokára felér a 

csúcsra, szégyenkezve állapítja meg, hogy járt út is van, s ha lett volna annyi esze, hogy 

rátaláljon, ezen is följuthatott volna.” (Selye, 1967, 97. old.) 

Ezen állításokra építve kutatásom eredményeinek, az új tudásoknak is három típusát hatá-

rozom meg, melyet „Az üzletelés kutatásának eredményei” c. ábrán mutatok be. 

kutatás eredménye értékelést támogató kérdés
új tudás a fogalmakról mi? (leírható)
új tudás a működésről miként? (magyarázható)

új tudás az érvényességi tartományról mikor? (jósolható)  
4. ábra: Az üzletelés kutatásának eredményei 

Kutatásom eredményeit, az új tudásokat metaforákkal fogom leírni.  A metafora a környe-

zet észlelésének leírása. Nonaka (2007) nyomán a metaforák segítségével ki tudjuk fejezni 
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azt, amit csak nehezen tudunk szavakba önteni. A metafora két különböző terület észlelését 

olvasztja össze egyetlen, mindent magába foglaló képbe vagy szimbólumba – amit a nyel-

vész-filozófus Max Black találóan így írt le: „két ötlet egy kifejezésben”. A metaforikus 

képeknek többszörös a jelentésük, és logikailag ellentmondónak, akár irracionálisnak is 

tűnhetnek.  

A leírás a „mi” kérdésre ad választ.  Az üzletelés nyelvén azt mondhatom, meghatározom 

kiről/miről van szó. Az új fogalmak akkor értékesek, ha leírhatók.  Ha valamit le tudok 

írni, akkor az a megértésnek egy, de nem egyetlen igazolása. Fogalmaink akkor is működ-

nek, ha tudatosan nem működtetjük őket, mindig készenlétben állnak, hogy általuk lássuk a 

valóságot. Új fogalmak csak meglévő fogalmakból alkothatók. A leírásnak nem követel-

ménye, hogy a „miként” és a „mikor” kérdésre is válaszoljon.  

A magyarázat a „miként” működik kérdésre ad választ, követelménye a megfelelés a kétér-

tékű logikának. Magától értetődik, hogy az új tudásnak az üzleti folyamat működéséről is 

meg kell felelnie ennek az alapkövetelménynek. Ez nem más, mint a hipotézisek kapcsola-

tai. Sokan szigorítják a magyarázhatóság követelményeit. Ezekbe nem mélyedek bele, de 

egyet közülük megemlítek, anélkül, hogy érvelnék mellette, vagy cáfolnám.  Kell-e az üz-

letelés kutatásában, vagy nem hogy „legyenek tapasztalatilag felülvizsgálhatók a magyará-

zatok”? Például az a hipotézis, hogy „Az összes földi bajt a démonok mesterkedése okoz-

za” (Hársing, 1999, 38. old.) felülvizsgálhatatlan, noha nem önellentmondó.  Ennél az állí-

tásnál kevesen kételkednének a felülvizsgálhatatlan kizárásában, viszont az üzletelésben 

vannak ennél szelídebb felülvizsgálhatatlan feltételezések. Hangsúlyozom, itt nem a jövő-

ben bekövetkezhető események felülvizsgálhatatlanságáról beszélünk.  

Legtöbb gond a „mikor” kérdés megválaszolásával van. Megvan már az eredmény, de mi-

kor alkalmazható. Gyakori helyzet. Ebből a zavaros helyzetből úgy lehet kievickélni, ha 

azt mondom: meg kell jósolni az új tudás érvényességi tartományát. Vannak, akik kapkod-

nak, és gyorsan rávágják: semmi gond, kísérletezzünk az eredménnyel különböző körül-

mények mellett. A válaszom erre: az üzletelés nem fizika. Sohasem tudunk a valósághoz 

megközelítő körülmények között kísérletezni az üzletelésben, ezért megfordítom a hozzá-

állást. Nem a körülmények bekövetkezését fogom megjósolni, hanem azt, hogy milyen 

körülmények mellett működik hipotézisem, és milyenek mellett nem. „A tudományos 

módszer közgazdaságtani alkalmazásánál fontos, hogy lássuk, mely nehézségek a valódiak 

és melyek csak látszólagosak. Gyakran mondják, hogy a közgazdaságtanba nem hatolhat 

be a szigorú tudományos elemzés, mert ott nem lehet szabadon kísérletezni. Emlékeznünk 
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kell, hogy a természettudomány a csillagászattal kezdődött, ahol a matematikai módszert 

először alkalmazták átütő sikerrel. Minden tudományok között a csillagászatban lehet leg-

kevésbé kísérletezni.  A szabad kísérletezés lehetősége tehát nem abszolút szükségesség. A 

kísérlet kellemes eszköz, de a tudomány területei nélküle fejlődtek ki.” (Neumann, 2003, 

348. old.) 
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2 Problématerület 

Kutatásomat az üzleti döntések támogatásában, az IT alkalmazásában és az oktatásban 

szerzett tapasztalataim határozták meg. Egyelőre ez a terület a senkiföldjének tűnik. Van 

néhány szomszéd terület, ahol már vannak fejlett tudások (első paradigma utáni időszak). 

Van viszont a területnek egy része, az emberteremtette rendszerek, ahol jónéhány próbál-

kozás történt arra, hogy a természettudományok szabályait, törvényeit vagy elméleteit be-

csempésszék. Ezek nagyjából sikertelenek voltak. Így értekezésem problématerületének 

körülhatárolását Karl Popper hozzáállása támasztja alá: „Galilei és Newton működésével a 

fizika sikerei minden várakozást felülmúltak, s így messze maga mögé utasította a többi 

diszciplínát. Mióta feltűnt Pasteur – a biológia Galileije –, a biológia is csaknem ugyan-

ilyen sikeres.” (Popper, 1989, 27. old.) Fizikus lévén kiválóan ismerte a természet össze-

függéseit, és a szociológia ismeretét is bemutatta (Popper, 1971). Olyan kutatási területet 

határolok körül, ahol a 30-40 évvel ezelőtt megalkotott tudásokat napjainkban senki sem 

cáfolja, de ettől még elhanyagolni sem szabad. Ezeknek az időknek a szimbólumai Thomas 

Kuhn „A tudományos forradalom szerkezete” című 1962-ben megjelent könyve, Polányi 

Mihály 1966-ban megjelent tanulmánya a hallgatólagos tudásról, Herbert Simon az emberi 

problémamegoldásról írt 1972-ben kiadott munkája és Karl Popper a „Szűntelen keresés” 

című 1974-ben megjelent műve.  

Az üzleti döntési folyamatok vizsgálatánál megjelent egy procedurális probléma, nevezete-

sen a folyamatok klasszifikálása, amit a következőkben fogok kifejteni. Az elv, aminek 

alapján a klasszifikációt elvégeztem, a leírhatóság. Azok a döntési folyamatok, ahol az 

eseményeknek egy kimenetele van, és ismert a végrehajtás sorrendje, önműködtethetővé 

tehetők. Azok a folyamatok, amelyekben az eseményeknek ismeretlen kimenetele és sor-

rendje is lehet, vezénylést, állandó beavatkozást igényelnek. A 70-es évek elején Ackoff 

(1971) nyomán az üzletelés kutatásához kialakult egy fogalmi keret. Nagyjából ezek a fo-

galmak határozták meg az üzletelés normál időszakát a következő húsz évben. A nyolcva-

nas évek végén a vezetés gyakorlatának leírása egy új fogalmat követelt. Drucker 

(Drucker, 1988) és Mintzberg (Mintzberg, 1998) a „vezénylés” (conducting) metaforát 

használta a gyakorlat leírására. Ez a metafora ma már elfogadott fogalommá vált, és bőví-

tette a meglévő fogalmi keretet. Mikor lehet és mikor nem egy döntési folyamatot jól-

strukturáltan leírni? Már Herbert Simon (1981) megmutatta, hogy vannak programozható 

és programozhatatlan döntési folyamatok. Ennek ellenére még mindig sokan „megrögzöt-
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ten ragaszkodnak az ipari kor mechanikus gondolkodásmódjához, azt feltételezve, hogy 

minden feladat világosan körülírható, és optimális megoldás található rá.” (Lester, Piore, 

Malek, 1999, 35. old.) A döntéstámogatásban használt egyik eszköz, a tudásbázisú rend-

szer (Szeghegyi, Velencei, 2003) támogatja a vezényelt folyamatok átláthatóságát, és így 

ezekbe a folyamatokba időben be lehet avatkozni. Legkevésbé leírhatók azok a döntési 

folyamatok, amelyeket nem a környezetből érkező jel befolyásol. „A szervezet legstabilabb 

folyamatai azok, amelyek a gazdasági, szociális és politikai környezetre reagálnak.” 

(March, 2005, 263. old.) Ezek a folyamatok előre leírható szabályokat tartalmazhatnak. A 

működés során a szabályok módosíthatók, de akkor is előre meghatározott szabályokról 

van szó. Az előbb már említett fogalmat használva, mondhatom: programozhatók, vagy 

önműködtethetővé tehetők. Ezek az anyagáramlás, a pénzáramlás és az adatáramlás folya-

matai. A programozhatatlan folyamatok nem reagálnak önműködően a környezet változá-

saira, hanem a folyamaton belül meghatározott problémák, dilemmák és/vagy feladatok 

valamint a folyamat környezetében lezajló tipizálhatatlan esemény pillanatában gondolko-

dunk róluk. Az ott és akkor megjelenő jeleknek adott jelentés alapján változtathatók, vezé-

nyeltek. Ezek a szemantika, azaz a fogalmi keret, az értékrend, azaz az értékek halmaza és 

a paradigma, azaz a döntéshozó „ablaka” változását előidéző üzleti folyamatok. Ezekben a 

vezényelt folyamatokban a józanész többre viszi, mint a mesterségesen előállítható algo-

ritmus. Csak az ember tudja megmondani, beleillik-e valami a szemantika, az értékrend és 

a paradigma változásainak folyamataiba, és azt is, hogy érdemes-e nekirugaszkodni a vál-

toztatásának úgy, hogy az beépüljön a folyamatokba. Akik önműködtethető üzleti döntési 

folyamatokkal veszik körül magukat, azok nem számíthatnak másra, mint zavarelhárításra. 

A józanésszel alkotott folyamatok lényegesen különböző eredményekre vezethetnek. Néha 

váratlan sikerrel, gyakran kudarccal is végződhetnek. Az üzleti döntési folyamatok klasszi-

fikációját a leírhatósága alapján az „Üzleti döntési folyamatok” c. ábra mutatja: 
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paradigma
értékrend
szemantika
adatáramlás
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anyagáramlás

vezénylést követelő
folyamatok

önműködtethető
folyamatok

paradigma
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szemantika
adatáramlás
pénzáramlás
anyagáramlás

paradigma
értékrend
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adatáramlás
pénzáramlás
anyagáramlás

vezénylést követelő
folyamatok

önműködtethető
folyamatok

 
5. ábra: Üzleti döntési folyamatok 

„A menedzsment feladata az, hogy megbirkózzon a komplexitással. A vezetés rendeltetése 

viszont az, hogy kezelje a változást.” (Kotter, 1999) A programozhatatlan folyamatok vál-

tozásaihoz szükséges döntéseket megjelent publikációimban (Baracskai, Velencei, 2004/a) 

eredeti döntéseknek neveztem. A vezetői döntésekben ezek dominálnak. A menedzseri 

döntésekben azok a döntések dominálnak, melyekbe a megtanult tipizálható szabályok 

előre beépíthetők. Ezeket rutindöntéseknek neveztem. A döntéshozó először azt kérdezi: 

Gyakori helyzettel, azaz rutindöntéssel állok szemben, vagy eredetivel? „Ritkaság, hogy a 

döntéshozó olyan döntéseket hozzon, amelyek átfogják az emberi értékek egészét, és ame-

lyekben minden egyes probléma összekapcsolódik a világ összes más problémájával.” 

(Drucker, 1991, 78. old.) Ezeket a ritka dilemmákat egyedileg kell elbírálni. Itt a környezet 

egyértelmű jelei mellett tipizálhatatlan homályos jelek, szimbólumok is vannak. A legelter-

jedtebb tévedés úgy meghozni egy rutindöntést, mintha eredeti volna. Szintén hiba egysze-

rű megoldásra törekedni a rutintárunkban lévő szabályok megértése nélkül. Ugyancsak 

elterjedt tévedés, ha egy új dilemmára a régi dilemma régi tipizált szabályait alkalmazzuk. 

A döntéshozó akkor dönthet kényelmesen, ha az önműködtethető folyamatokra előre defi-

niálja a „ha...akkor” szabályokat. Lassú az a szervezet, amelyben az önműködtethető fo-

lyamatokat is egyedi jelenségként kezelik. Reakcióképtelen az a szervezet, amelyben min-

den döntési folyamatot önműködtethetővé tettek.  

A 90-es évek vitáiban Henry Mintzberg (1990) a következő kérdést tette fel: Lehet-e for-

malizálni a menedzselést? Ma már tudjuk, hogy van, amit lehet formalizálni, azaz 

önműködtetni, és van, amit nem. Gyorsan hozzáteszem, hogy az önműködtethetőt gépesí-

teni is lehet. Ha rendező elvnek azt vesszük, hogy a folyamatok miként működtethetők, 

akkor rájöhetünk, hogy csak egy kicsiny részük önműködtethető. A divat afelé megy, hogy 
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rengeteget foglalkoznak az önműködtethetővel, és majdnem semmit a vezényelt folyama-

tokkal. Ha foglalkoznak is velük, akkor is afelé terelődik a munka, hogy egyszerűsítsék, 

vagyis önműködtethetővé tegyék, ahogy Mintzberg mondta, formalizálják azokat. Az én 

fogalmaimmal kifejezve egy olyan világban maradok, ahol továbbra is csak az anyag, pénz 

és adatáramlás folyamatai önműködtethetők. A szimbólumok vállalaton belüli jelentésal-

kotására, a szemantikára vonatkozó és az annál bonyolultabb döntések megértésére csak az 

ember képes.  

Az e-korszak az üzleti folyamatokat IT eszközökkel támogatja. Az önműködtethető folya-

matok, jellemzőik megtartásával, jól tűrik ezt a támogatást. Rengeteg szoftver áll rendelke-

zésre, amelyekkel elsősorban a gyorsaság növelése érhető el.  A vezényelt folyamatokat az 

e-korszakban a világháló és a szabad szoftverek filozófiája befolyásolja. Az itt megjelenő 

új IT eszközök az ember okoskodására is kihatnak. Értekezésemben ezekhez a vezénylést 

követelő üzleti folyamatokhoz szükséges tudás megosztását vizsgálom. A „Kutatásom 

módszere” c. fejezetben leírt tudáshiány típusok alapján a „ma” tudáshiányát a követke-

zőkkel határozom meg: 

o Nem tudjuk, mik az új korszak kulcsfontosságú fogalmai.  

Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás fogalomvilága jelentős probléma. Ezen 

belül probléma a tudásmegosztás ökológiája, más szóval annak a környezettel való viszo-

nya. Miként is írható le a környezet? Ehhez kiválasztom a régi fogalmakat és/vagy azokat 

az új, de még lazán definiáltakat, amelyeknek megerősítése nélkülözhetetlen.  

o Nem tudjuk, miként kapcsolódnak egymáshoz a döntéshozó döntéshozáshoz 

szükséges tudáselemei.  

Az üzleti döntések területén a döntéshozáshoz nélkülözhetetlen új tudás befogadása szintén 

lényeges probléma. Egyszerűbben fogalmazva: nem tudjuk, miként kapcsolódnak az új és 

a régi tudás elemei.  

o Nem tudjuk, mikor, mely feltételek között (nem)alkalmazhatók az IT eszközök.  

A szoftverfejlesztést ma nem előzi meg tudományos kutatás. Persze, ez nem teljesen így 

van. De nem érdemes a kivételek nyomán haladnom. Számomra ebből egy dolog fontos: a 

működő szoftverek mögött nincsenek igazolt törvények vagy elméletek, csak szabályok. 

Az IT eszközök alkalmazásának területén nincs idő kivárni az igazolt tudást. A szoftver-

gyártók a konstruktőr észjárásával dolgoznak. Így a munka természeténél fogva figyelmen 

kívül hagyják azt, hogy mikor nem működik az IT eszköz. Ebből a konstruktőri okosko-
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dásból még az is következik, hogy a termék bemutatásakor csak az előnyöket hangsúlyoz-

zák. Persze vannak, akik ex-post összehasonlítják az ígért előnyöket a működéssel. Csak-

hogy az értékelés szempontjai nem tudnak elszakadni a szoftverek tulajdonságaitól, me-

lyeket a gyártó észjárása, és nem a felhasználók szükségletei határoznak meg. 

A meghatározott tudáshiányok alapján a következő problémagócokat fedeztem fel: 

o ismeretlen a tudásmegosztás környezete a vezényelt üzleti döntési folyamatok-

ban 

o ismeretlen a döntéshozó döntéshozáshoz szükséges tudástípusainak kapcsolata a 

vezényelt üzleti döntési folyamatokban 

o ismeretlen a tudásmegosztást támogató új IT eszközök érvényessége a vezényelt 

üzleti döntési folyamatokban 

A problémagócok körvonalazásával behatárolom értekezésem problématerületét a vezé-

nyelt döntési folyamatokhoz szükséges puha tudás gyűjtésére és rendezésére. A tudásháttér 

fogalmai a normál korszakra vonatkoznak. A lényeges változást a tegnap és a ma között a 

tudásmegosztás jelenti. Ezt a különbséget, mint a normál időszak részét vizsgálom. Ezt 

azért tehetem meg, mert nem várható tudományos forradalom a behatárolt területen. 

Thomas Kuhn (1984) nyomán a tudományos forradalmak általában akkor következnek be, 

amikor a rejtvényfejtő normál időszak csődöt mond. Amikor olyan problémák vannak, 

amelyeknek megoldás elkerülhetetlen, de a régi paradigmán belül megoldhatatlanok. Az 

említett IT alkalmazásokhoz hasonlóan az üzletelésre is nagy részben érvényes, hogy a 

folyamatok változása nem vár a tudományra. Így elhalasztható a forradalom, a paradigma-

váltás. 
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3 Tudásháttér 

Leltárt készítettem eddigi könyveim, cikkeim és előadásaim tudáshátteréből. A több száz 

idézett szerző java részét most már nem tartom gurunak. Eredményeik másodkézből szár-

maztak, vagy felületesen építették be a guruk eredményeit, és így belső ellentmondás van a 

tudáselemek között. Az sem ritka, hogy néhány idézetet, már ki tudja hányszor, kézről-

kézre adnak-vesznek, és a végén szinte felismerhetetlen az eredeti, sőt szinte kideríthetet-

len.  Dr. Jerome Engelnek, a neurológia professzorának Daniel Goleman könyvében idézett 

mondatai is meggyőztek arról, hogy a guruk és kutatócsoportjaik tudását használjam. „Ma 

már mindent kutatócsoportok csinálnak. A kötőanyagot azok alkotják, akik nagyszerűek a 

többiek motiválásában és az együttműködésben, akik tehetségesen tudják működtetni az 

orvos-biológiai projekteket. A kutatás jövője attól függ, létezik-e ilyen ember a csapatban. 

…ezeket a készségeket alábecsülik. A jó együttműködők inkább másokkal, többnyire a 

főnökükkel együtt publikálnak, s a minősítő bizottságok vakon feltételezik, hogy az egész 

a főnök munkája – jóllehet ezek az emberek kulcsszerepet játszanak….a kollaboráció maga 

is olyan készség, ami miatt megéri valakit megtartani…A következmény: a fiatalabb kuta-

tók közül sokan félnek együttműködni, ezért egyedül vágnak neki triviális és érdektelen 

kutatásoknak. Ez a paranoia légkörét teremti meg, ahhoz vezet, hogy a kutatók nem szíve-

sen osztják meg egymással az adatokat és a munkát, s mindez aláássa egy egész tudomá-

nyos nemzedék együttműködési készségét.” (Goleman, 2002, 320. old.) Tisztában vagyok 

azzal, hogy a guruk nevéhez kötött eredmények a körülöttük lévő csapatnak is az eredmé-

nye, de a guru dominanciája miatt ők a színfalak mögött maradnak. Mikor leszűrtem ezt a 

temérdek forrást, rájöttem, hogy az értekezésemben leírt kutatási módszernek a követke-

zőkben bemutatott szerzők felelnek meg, személyes tudásom gyarapodásához az ő tudásu-

kat használtam.  

„Ahogy máshol is, az üzleti életben az új mozgalmaknak szükségük van egy gurura, egy 

prófétára, aki világgá kürtöli az új módszerről szóló meséket és csodálatos erejének hírét; a 

guruk ötleteket rántanak elő bűvészkalapjukból, és azokat rendszerbe helyezik. A guruk 

nélküli üzleti mozgalmak nem jutnak messzire.” (Davenport, Prusak, 2006, 77. old.) Tehát 

keresem a Gurut! Ahhoz hasonlóan mondhatom ezt, mint ahogy szokták mondani: 

Cherchez la Femme! (Keresd a nőt!) A kutatás területén ez úgy szólna: nézd meg, ki a gu-

ru? De vajon hogyan találhatom meg? A felvázolt problématerületen megjelenő fogalmak 

alapján kezdem keresni. Aztán megvizsgálom a meglévő tudásból az első találatot, milyen 
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tudásháttérrel dolgozik, és így tovább. Lassan kialakul a hivatkozások hálója, és megmu-

tatkozik a legtöbb bemenet helye is. Ő lesz a guru, aki legfeljebb egy-két filozófustól idéz. 

Gyakori eset, hogy a guru metasémáinak köszönve más diszciplína összefüggéseiből is 

merít. „Így jöttem rá, hogy Tolsztojtól és Dosztojevszkijtól többet lehet tanulni a szerveze-

tekhez tartozó emberek megpróbáltatásairól, és örömeiről, mint bármely tankönyvből. A 

legtöbb tudományos áttörés, például a relativitáselmélet is, abból származott, hogy az élet 

egyik területéről kölcsönvettek valamit és metaforaként alkalmazták a másik területen.” 

(Handy, 2004, 165. old.) 

Davenport és Prusak részletesen vizsgálják az üzletelés guruit. Többek között azt is állítják 

„mindenekelőtt kapcsolatot kell tartaniuk a cégekkel, mivel klasszikus esetben a cégek 

ötleteik elsődleges forrásai. A cégekkel találkozhatnak tanácsadói projektek, kutatások 

alkalmával, vagy mint menedzserek az üzleti gyakorlatban. Ahogy egy guru fogalmazott a 

guruk szerepét firtató egyik tanulmányában: természetesen mások kutatásaiból is merítek, 

de rég rájöttem, ha tudni akarom, mi történik odakint, muszáj személyesen beszélnem a 

menedzserekkel.” (Davenport, Prusak, 2006, 82. old.) Könyvük függelékében a kétszáz 

legismertebb guru ranglistáját mutatják be. Ezzel illusztrálható, hogy milyen tapasztalt 

emberek azok, akiktől a legtöbb üzleti újítás származik. A listából csak néhányat említek, 

zárójelben megadva helyezésüket a szerzők által összeállított ranglistában. A lista Michael 

Porterrel (1) kezdődik. A műfaj ismerőinek ez nem lehet meglepetés. Az első húsz között 

találhatók az általam is gyakran idézett tapasztalt guruk: Peter Drucker (4), Peter Senge 

(6), Daniel Goleman (9), Charles Handy (14), Henry Mintzberg (16). Érdekesség, hogy a 

könyv egyik szerzője, Thomas Davenport a 24. helyen áll a listában. Bárki, műfajától füg-

gően, bizonyosan rátalál egynéhány kedvencére. A lényeg, hogy a kétszáz guru között 

nincs tapasztalatlan ember. Mondhatnám, minden nagy horderejű üzleti és vezetési ötlet 

(ezeknek listáját is bemutatják a szerzők), mint pl. BSC, BCG, ERP, kéthurkos tanulás, 

tanuló szervezetek, a guruktól származnak.  

A tudáshiány nagyon érzékeny terület. Mit tudunk a kezdésnél? Hajszál híján semmit. Már 

Menónt is foglalkoztatta ez a kérdés: „És miképpen fogod kifürkészni, Szókratész, azt, 

amiről egyáltalán nem tudod, hogy mi? Ki tudsz-e tűzni valamit azok közül a dolgok kö-

zül, amit nem ismersz, magad elé, hogy kutasd.” (Polányi, 1992, 292. old.) Ilyen értelem-

ben nem tudhatom, mit keressek. Az üzleti kutatás folyamatában amit tudok, abból nem 

lehet levezetni azt, amit nem tudok. Ha nem tudom az eredményt, akkor viszont nem tu-

dom, milyen fogalmakkal írhatom le. A meglévő tudás megtalálásához személyes tudásom 
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fogalmai segítenek. „Ha tudjuk egy probléma megoldását, akkor nincs probléma, ha vi-

szont nem tudjuk a megoldást, akkor nem tudjuk mi az, amit keresünk, s így nem várhatjuk 

el, hogy találjunk valamit.” (Polányi, 1992, 318. old.). Leegyszerűsítve: ha tudom a meg-

oldást, a kutatás eredményét, akkor nincs mit keresnem, ha viszont nincs elképzelésem 

róla, akkor nem tudom, hova szeretnénk kievickélni. A problémagócok meghatározása 

még nem jelenti az eredmény megtalálását. Ha viszont találok egy elfogadható eredményt, 

az nem biztos, hogy az, ami megszünteti a problémát. Gyakori eset, főleg az IT fejleszté-

sekkel, és a pszichológia kísérleteivel, hogy eredményüket a probléma meghatározása nél-

kül fejlesztették. Ahogy Polányi idézi Gausst: „Rég megvannak a megoldásaim, de még 

mindig nem tudom, hogyan jutottam el hozzájuk.” (Polányi, 1994, 227. old.) 

Értekezésem tudáshátterét a „Guruk tudásháttere” c. ábra illusztrálja. A bemutatás nem 

követi a tudások napvilágra jöttének időrendjét. Fontosabbnak tartom annak sorrendjét 

bemutatni, hogy a guruk által alkotott tudások miként hatottak kutatásom problématerüle-

tére és hozzáállásomra. 

 

6. ábra: Guruk tudásháttere 

Karl Popper-rel kezdem, mert kutatásom módszerének alakulásában meghatározó volt. 

„…az értékek a problémákkal együtt jönnek létre, és nem is létezhetnek problémák nélkül. 

Továbbá, értékeket tényekből sem levezetni, sem másképp leszármaztatni nem lehet, bár 

gyakran tényekre vonatkoznak, vagy azokkal vannak kapcsoltban.” (Popper, 1998, 47. old. 
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Régebben, Hume (2006), a skótok büszkesége, azt állította, hogy csak azért, mert a nap 

minden reggel felkelt eddig, nem jelenti, hogy emiatt van bármi racionális okunk azt hinni, 

hogy holnap is fel fog kelni. Folytatva gondolatkísérletét állítja, hogy nincs racionális mód-

ja annak, hogy egy minta a jövőben folytatódni fog annak alapján, ahogy eddig megtörtént. 

Popper válasza erre az, hogy ugyan semmilyen bizonyítás nincs arra, hogy a nap fel fog 

kelni, de elképzelhetjük. Amíg felkel, addig az elmélet nincs cáfolva, és így elfogadható. 

Ha nem kel fel, akkor ez cáfolja a felállított elméletet. Azóta tudjuk, helyesebben, rende-

zett tudás formájában megtanulhatjuk, hogy a múltbéli tapasztalat nem igazolja a jövőbeni 

működést, hiszen a tapasztalat egyetlen kijelentés igazságát sem képes garantálni. Ezt meg-

fogalmazhatom úgy is: a premisszák igazsága nem szavatolja a konklúzió igazságát. „Én 

úgy vélem, hogy tudományos elméletek teljesen sohasem igazolhatók vagy verifikálhatók, 

mindazonáltal ellenőrizhetők. Ezért azt fogom mondani, hogy a tudományos állítások ob-

jektivitása abban áll, hogy interszubjektíven ellenőrizhetők.” (Popper, 1997, 54. old.) Ez az 

állítás kutatási módszerem lényege.  

Minél többet foglalkoztam az üzleti döntések támogatásával, és minél több hallgatóval 

igyekeztem a döntés, a problémamegoldás és a tudásmenedzsment tudáselemeit megismer-

tetni, annál határozottabban éreztem, hogy a programozóként elfogadott 0 vagy 1 világa 

sem az üzletelésre sem az oktatásra nem érvényes. Képtelen voltam „objektív” lenni a dön-

téstámogatásban és az oktatásban is. Értekezésem megértéséhez ezért a következőt is fon-

tosnak tartom: „Az objektív és szubjektív szavak azok közé a filozófiai kifejezések közé 

tartoznak, amelyeket súlyosan megterhel az ellentmondásos használat s az eredménytelen 

és parttalan viták öröksége. Én nagyjából Kanthoz hasonlóan használom a kifejezéseket. Ő 

az objektív szót annak jelzésére használta, hogy a tudományos ismeretnek bárki szeszélyé-

től függetlenül igazolhatónak kell lennie: egy igazolás akkor objektív, ha ellenőrizhető és 

megérthető.” (Popper, 1997, 54. old.)  

A következő guru, a paradigma fogalmának atyja, Thomas Kuhn keretet adott a tudomány 

műveléséhez. Értekezésem szerkesztése megkövetelte, hogy már néhány tudást használjak 

tőle az előző fejezetekben. Kuhn „paradigma” fogalmának két olvasata létezik. Az egyik 

jelentése eredmény, amely a tudományos válság pillanatában meghozza a változást. A má-

sik jelentése egy keret, amely meghatározza, mik az értelmes kérdések az elkövetkező 

normál időszakban. 

A fejlett szomszédterületek értekezésem számára legjelentősebb része a tudás a tudásról. 

Polányi nyomán a tudás elválaszthatatlan az embertől. Ennek ellenére észlelhetők törekvé-
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sek a tudás semlegesítésére. „A modern tudomány deklarált célja az elfogulatlan, objektív 

tudás létrehozása. Az ettől való eltérést ideiglenes tökéletlenségeknek tekintjük, amit igye-

keznünk kell felszámolni. De amennyiben minden tudásnak elkerülhetetlenül van hallgató-

lagos része, akkor a személyes elemek eliminálásának ideálja valójában minden tudás 

megsemmisítésére irányul. Az egzakt tudomány ideálja alapvetően félrevezető és pusztító 

téveszmék forrása lehet.” (Polányi, 1966, 20. old.) Kutatásom paradigmája Polányi Mihály 

figyelmeztetésein alapul. “Nem tudjuk formalizálni elköteleződésünk folyamatát, mivel 

nem tudjuk kifejezni az elkötelezettségünket részrehajlás nélkül. Ezt megkísérelni olyan 

őrültség, ami megsemmisíti a vizsgálódás tárgyát.” (Polányi, 1966, 25. old.)  

Nehezen érthető, miért olyan kevesen fogadják el a tudás hallgatólagos dimenzióját annak 

ellenére, hogy együtt élnek vele. „Abból kiindulva vizsgálom felül az emberi tudást, hogy 

többet tudunk, mint amennyit ki tudunk mondani. Valakinek az arcát felismerjük ezer, sőt 

millió arc közül is. Mégis, általában nem tudjuk megmondani, hogy hogyan ismerjük fel az 

ismert arcot. Tehát ennek a tudásnak a nagy része nem önthető szavakba. Felismerjük egy 

emberi arc hangulatait anélkül, hogy meg tudnánk mondani, legfeljebb általánosságban, 

hogy milyen jelek alapján ismerjük fel… A leíró tudományok olyan fiziognómiákkal fog-

lalkoznak, amelyek nem írhatók le pontosan szavakkal, sőt még képekkel sem.” (Polányi, 

1997, 170. old.)  Ikujiro Nonaka 1991-ben a Harvard Business Review magazinban megje-

lent cikke elősegítette Polányi „hallgatólagos” tudás fogalmának közismertté válását és 

elterjedését az üzletelésben.  Nonaka többször felhívja a figyelmet arra, hogy a döntésho-

zás új környezetében ez a hosszantartó versenyelőny egyetlen forrása. És mégis, hiába esik 

oly sok szó az „ész erejéről” és az „intellektuális tőkéről”, csak nehezen lehet elfogadtatni 

az üzleti döntéshozásban betöltött szerepét. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 

ugyanaz a folyóirat 2007-ben újra közli ezt a cikket (Nonaka, 2007), annak ellenére, hogy 

közben megjelent a szerző könyve (Nonaka, Takeuchi, 1995) is.  Hogy miért? Az üzleti 

döntéshozás szereplői még ma sem értik pontosan, mi is a tudás, és hogy mit kell tenni 

annak kiaknázása érdekében. (Megjegyzem, értekezésem írása közben lektorálom a cikk-

nek a Harvard Businessmanager folyóirat 2007. decemberi számában való megjelenését.) 

Nem az említett korszakhoz köthető, de fontos megemlítenem Bertrand Russell elképzelé-

seit is a tudásról. Russel a tudást az alapján osztályozza, hogy fogalmak közvetítésével, 

vagy anélkül tettünk rá szert. Fogalmak nélkül olyasmiről tudhatunk, amit vagy személye-

sen észlelünk, vagy azt várjuk, hogy a közvetlen közeli jövőben (a következő pillanatban) 

észlelni fogjuk. Ezt a kategóriát nevezi Russell non-verbális vagy érzéki tudásnak. Észlel-
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jük a körülöttünk lezajló eseményeket, pl. látjuk, hogy egy ajtó a huzatban becsapódik. 

Néha előre látjuk, hogy mi fog történni, pl. ha látjuk a becsapódó ajtót, akkor elmékben 

megjelenik a becsapódás következménye, a csattanás. Ha behunyjuk a szemünket, és vala-

ki megállítja az ajtót, meglepődünk, hiszen azt vártuk, hogy becsapódik az. Minden egyéb 

tudáshoz fogalmak közvetítésével jutunk, ezek származhatnak valakinek a beszédéből, egy 

könyvből, egy hypertext-ből, stb. Ez Russel nyomán a verbális, vagy narratív tudás. „A 

tudás két okból is homályos fogalom. Egyrészt a szó értelme mindig többé-kevésbé homá-

lyos, kivéve a logikában és a tiszta matematikában, másrészt mivel minden tudás többé-

kevésbé bizonytalan.” (Russell, 1948, 113. old.) Russell „Human Knowledge” című köny-

vében azzal foglalkozik, hogy megállapítsa, mi a tudás és mi nem az, és végül ezzel fejezi 

be definíció helyett: „… minden emberi tudás bizonytalan, pontatlan és részleges. Ennek a 

doktrínának nem ismerjük semmilyen korlátját.” (Russel, 1948, 527. old.)  

Minél régebbről keresnénk legendákat, annál inkább látnánk, hogy a döntések eredete azo-

nos kútfőből van.  A Harvard Businessmanager magazin (Buchanan, L., O’Connel, 2006. 

19-27. old.) egyik számában ezt képekkel illusztrált kronológiai sorrendben be is mutatja. 

A mai törökországi Anatólia területén lévő ókori Phügia királysághoz kötődik egy legenda. 

A vitázó elöljárók egy jóshoz fordultak segítségül, aki azt tanácsolta, hogy az első embert, 

akivel találkoznak, válasszák királyuknak. Így esett a választás Gordiusra. Az általa alapí-

tott és a nevét viselő főváros (Gordion, Gordium) fellegvárában helyezte el a legendásan 

bonyolult csomóval összekötött (számára hatalmat hozó) szekeret és jármot, melyet Zeusz-

nak ajánlott. A legenda úgy tartotta, hogy a csomót csak Kis-Ázsia jövendő uralkodója 

fogja kioldani, ami be is igazolódott. Nagy Sándor i.e. 344-ben, amikor seregeivel áthaladt 

a városon, egy kardcsapással megoldotta a problémát, pontosabban kioldotta a csomót. 

Néhány száz évvel később született egy másik szállóigévé vált mondás: a kocka el van 

vetve (alea iacta est). Ez akkor hangzott el, amikor Julius Caesar a Rubicon partján arra az 

elhatározásra jutott, hogy megtámadja Itáliát. A következő két évezredben voltak különbö-

ző kitérők. Herbert Simon (Simon, 1982) az ember kognitív korlátait hangsúlyozza. A kor-

látozott racionalitás elmélete alapján a döntés során nem tudjuk az összes releváns infor-

mációt megszerezni, vagy ha meg is szereznénk, az agyunk nem lenne képes azt földol-

gozni. Képtelenek vagyunk a legjobb döntési változat megtalálására és megvalósítására, 

tehát a döntések során az optimalizálás lehetetlen. Az emberek kielégítő megoldásra töre-

kednek. Herbert Simon eredményei közül értekezésemben a legfontosabb: a döntési fo-

lyamatok programozottságának mértéke ezek gyakoriságától és kidolgozottságától függ. A 
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döntések oly mértékben programozhatatlanok, amennyire újszerűek, és nincs rájuk köny-

nyen használható módszer. Ezek testre szabott kezelést igényelnek, vezényeltek. Simon 

nyomán a programozott és programozhatatlan döntések egy kontinuum részei, melynek 

egyik végén pontosan programozott (fekete), a másikon pedig a programozhatatlan (fehér) 

döntések vannak. A szürke minden árnyalatában találhatunk döntéseket a kontinuum men-

tén. A döntések vizsgálatának idősorában végül Malcolm Gladwell a szempillantás alatt 

meghozott döntések könyvében visszatért ahhoz a hozzáálláshoz, amit már az ókorban is 

használtak. Frappáns történetekkel mutatja be, hogy a döntéshozók „megérezték, mire 

megy ki a játék, mielőtt még rájöttek volna, hogy rájöttek: jóval azelőtt módosították ma-

gatartásukat, mielőtt tudatosan felfogták volna, milyen döntést kell hozniuk.” (Gladwell, 

2005, 12. old.) Értekezésem mottója is lehetne a következő állítása: „a lényeg kiragadása 

gyakran jobb eredményre vezet, mint a részletesebb, alaposabb kimerítő gondolati körbejá-

rása.” (Gladwell, 2005, 31. old.)  

Van egy, már évtizedek óta, behatárolt terület, amit most Darab Tamás (1991) nyomán 

gépesíthető értelemnek nevezek. Természetesen fontosnak tartom Ludwig von Bertalanffy 

rendszerkutatási eredményeit is, de az túl messzire vinne. Simon és Minsky is foglalkoztak 

a gépesítéssel, de később kiderült, hogy 1959-ben és 1970-ben tett jóslataik túlzottak vol-

tak. „Nem nehéz rájönni, mi az indítóoka ennek a lelkiismeretlen önreklámozásnak. Nagy 

pénzekről van szó.” (Roszak, 1990, 211. old.) Ezért merítem a gépesíthetőség tudáshátterét 

Theodore Roszaktól. „Gondolatmenetem fő mondanivalója, hogy alapvető különbség van a 

számítógép információkezelő működése és az agy gondolkodó tevékenysége között. … ezt 

a különbséget világosan kell látni.” (Roszak, 1998, 8. old.) Roszak ennek a területnek a 

társadalmi dimenziójában is lényeges tudást kreált. Az „Információ kultusza” című köny-

vében megmutatja a számítógép és az ember kapcsolatot. „A baj az, hogy az empiristák 

sikere ahhoz is hozzájárult, hogy kultúránkban felüsse fejét a tudásnak egy rendkívül le-

egyszerűsített felfogása, amely durván alulértékeli a képzelet szerepét az eszmék létrejöt-

tében, és az eszmék szerepét a tudásban.” (Roszak, 1990. 181. old.) Roszak világképe szé-

pen illeszkedik a Polányitól elfogadott tudáselemekhez. „A gépi értelmezés ígérete nem 

csak szeszélyes ötlet, hanem abszurd is. A dolgok értelmezése az élő elme kiváltsága, épp-

úgy, ahogy a születés az élő testé.” (Roszak, 1990, 225. old.)  

A guruk bemutatott eredményei többé-kevésbé behatárolják a tudáshátteret. Gyorsan hoz-

záadom, hogy különös figyelmet szenteltem ennek belső konzisztenciájára. A tudáshátteret 

a problémagócok meghatározása után, tehát amikor körvonalazható a problématerület, ér-
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telmes böngészni. Ebből nem következik, hogy a hipotézisek leírásánál nem lehet szükség 

valamilyen meglévő tudásra. Vannak olyan elképzelések is, miszerint a tudásháttér hasz-

nálható az eredmény elfogadásánál.  Azzal, hogy a problématerület definiálása után beszé-

lek a tudásháttérről, csak azt akarom hangsúlyozni, hogy itt nélkülözhetetlen. Ha a problé-

materület definiálásakor nem vizsgálnám meg a meglévő tudást, megtörténhetne, hogy 

olyan területet körvonalazok, aminek már van eredménye. 
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4 Az üzleti döntéshozás új környezete 

Az üzleti döntéshozás új környezetének vizsgálatához a döntéshozó paradigmájából indul-

tam ki. Ennek alapján három különböző korszakot különböztetek meg. Ebből nem követ-

kezik, hogy a korszakok között éles határ van, sőt néha évtizedes átfedéseket is találhatunk. 

A továbbiakban „b-korszak”-nak nevezem azt, melyre a birtoklás volt jellemző, „t-

korszak”-nak nevezem azt, melyre a tipizálás és a standardizálás volt jellemző és „e-

korszak”-nak nevezem a ma üzleti környezetét.  

A „b-korszak”-ban Adam Smith olyan dolgokat vizsgált, mint: gazdagodás, jövedelemel-

osztás. Olyanokat feltételezett, mint: önműködés, egyensúly, önzés, csere. Ezekből felállí-

totta a „Láthatatlan kéz”-doktrínát. Tehát a gazdaságban is, mint a természetben, belső 

rend van, és nem kell beavatkozni, vonhatnánk le a következtetést. Ebből sok minden át-

szivárgott az üzletelésbe is. Drucker is kritizálja ezt a gondolkodási keretet: „A természet-

tudományok vizsgálatának lényege a tárgyak, testek viselkedése. A társadalomtudományok 

– köztük a vezetés – központjában viszont az emberek és az ember intézményeinek visel-

kedése áll. A tegnap még érvényes előfeltevések mára elavulhatnak, sőt pillanatok alatt 

félrevezetőkké válhatnak.” (Drucker, 2000, 16. old.) Itt állunk az információs társadalom 

küszöbén a kőkorszaki agyunkkal – mi lesz ebből? Ezt az agyat az evolúció úgy alakította 

ki, hogy a vadászó-gyűjtögető életmódra legyen minél alkalmasabb – fejtegeti a kérdést 

Mérő László (2004) legújabb könyvében.  

A „t-korszak” jellemzője a tervezés, bár a korszak elnevezését Taylor neve alapján is meg-

adhattam volna.  Taylor világképe: „úgy tervezzük meg a folyamatokat, hogy ne lehessen 

rosszul csinálni”. Még akkor sem, ha ez keveredik azzal a bankár világlátással, miszerint 

abba invesztáljon a vállalat, ami többet hoz, mintha bankba tenné a pénzét. Ennek a kor-

szaknak az alapfeltevései között Drucker (2000, 17. old.) olyanokat említ, mint például 

„létezik, vagy kell, hogy legyen egyetlen megfelelő szervezeti struktúra” és „létezik, vagy 

kell, hogy legyen egyetlen helyes út, amellyel embereket lehet menedzselni”.  

A mai döntéshozó sikere: „ott lenni” az elektronikus hálózatban. Néhány évvel ezelőtt „E-

korszaki vezető” című e-publikációmban (Baracskai, Velencei, 2003/a) először használtam 

az „e-korszak” fogalmat. Azóta terjed ez a fogalom. A „mit kutatok” kérdésre már a cím-

ben megadtam a választ, de most még rövidebben azt is mondhatom: az e-korszaki üzlete-

lést, ahol „ha a jólét középszerű fokát elérték, mind az egyének, mind a közösségek inkább 

a hatalomra fognak törni mintsem a vagyonra.” (Russell, 2004, 9. old.) Russell a közgaz-
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dászok tévedésének véli, hogy az anyagi önzést tekintik fő hajtóerőnek. Ma a siker, az üz-

leti is, az új alkotásáról szól. Az „átlagos termékeknek és szereplőknek befellegzett” 

(Ridderstråle J., Nordström, K., 2001, 131. old.). Különbözőnek kell lenni ebben a „funky” 

világban. „A funky business azt jelenti, hogy a kérdések megsokszorozódnak, míg univer-

zális válaszból egyre kevesebb és kevesebb lesz. Einstein tévedett. Egyetlen elmélet nem 

képes vezetni bennünket. A sokféleség győzedelmeskedett.” (Ridderstråle J., Nordström, 

K., 2001, 37. old.) Ehhez másra van szükség, nem a mindenki által megtanult és ugyanúgy 

használandó fogalmakra. Sehova sem jutunk, ha a commerce-ből e-commerce-et, a busi-

ness-ből e-business-t, a learning-ből e-learning-et csinálunk. Nem festhetjük át a régi fo-

galmakat, hanem újakat kell keresnünk, amelyeknek új jelentésük van. Ezek egyelőre me-

taforák. Majd általánossá, közismertté válnak, és az új környezetben kialakul egy új nyel-

vezet. Addig, amíg az odabiggyesztett „e”-k csak arra asszociáltatnak bennünket, hogy az 

új kereskedelem csak abban fog változni, hogy elektronikus lesz, elképzelhetetlen, hogy az 

e-korszaki vállalat alatt ne a t-korszak szülte vállalatok elektronizálását értsük. 

Minden új környezet hatással van az üzletelés folyamataira. Az IT nyomulása a környezet 

egyik, de nem egyetlen változása. „A vállalatok az informatika fejlesztése révén ritkán 

érnek el radikális teljesítményjavulást, ha a számítógépeket az elavult üzleti döntési folya-

matok felgyorsítására használják. A számítógépek teljesítménye csak a régimódi vállalati 

folyamatok gyökeres újjáalakításával aknázható ki igazán. Az üzleti döntési folyamatok 

nagy része olyan szabályokon alapszik, amelyek az ipari forradalomban gyökereznek, ami-

kor még lassú volt a kommunikáció, az információt nehéz volt összegyűjteni és továbbíta-

ni, és emiatt csak a menedzserek voltak képesek döntéseket hozni. De ma már a kommuni-

káció hihetetlenül gyors, az információ bármikor elérhető és könnyen továbbítható, az al-

kalmazottak képzettek, és elvárják, hogy kikérjék a véleményüket. A menedzsereknek el 

kell vetniük az elavult hipotéziseket, és ki kell dolgozniuk a munkavégzés új módszereit.” 

(Hammer, 1997, 37. old.) A vállalati integrált rendszerek még mindig csak a töredékét 

használják ki a számítógép lehetőségeinek, de még ezek sem tudnak elfogadottak lenni. A 

web-2 a társadalmi hálózatok kialakításának és működtetésének új lehetősége, amelyet a 

legtöbb vállalatban meglévő hierarchián alapuló kommunikáció gátol. Az IT-környezetnek 

hatalma van a társadalom, a gazdaság alakítására, de ezzel egy időben mi is befolyásolhat-

juk. Példák sorát hozhatom fel arra, hogy különböző korszakokban milyen hatalmuk volt 

az új technológiáknak a társadalom és az emberi viselkedés megváltoztatására. Az internet 

egy új technológia, amelyet vagy beépítünk, vagy nem az üzleti folyamatokba. Ehhez fo-
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lyamatosan vizsgálnunk kell döntéseinket. Tisztában kell lenni azzal, hogy a beépítés bo-

nyolult döntés. Néha olyan folyamatváltozásokat követel, amelyek kihatnak az e-korszaki 

vállalat meglévő értékrendjére is. Ekkor az újjáalakított folyamatok nagyon lassan hoznak 

eredményeket. Tipikus esete ez annak, amit már a kutatási módszerem bemutatásánál emlí-

tettem, hogy egy új tudás keresi a helyét anélkül, hogy egy jól körvonalazott problémagóc 

tudáshiányát elhárítaná. Gyakran alábecsüljük a környezet viselkedésünkre gyakorolt hatá-

sát. Vajon hogyan készülhetünk fel az üzleti folyamatok befolyásolására? Ebben az új kör-

nyezetben, melyet e-korszaknak nevezek, új értékek és új fogalmak vannak, amelyeket a 

régi szemüvegünkön keresztül lehetetlen elfogadni. Az üzleti döntéshozásról alkotott ké-

pünket is meg kell változtatni, hogy megértsük, miért vannak nagyok és kicsik, világszerte 

ismertek és csődbejutottak. „A funky szervezeteknek nem céljuk, hogy mindenkinek min-

denben megfeleljenek. Ehelyett arra törekszenek, hogy valakinek megfeleljenek valami-

ben.” (Ridderstråle, J., Nordström, K., 2001, 132. old.)  

Ha az üzleti döntéshozást, mint folyamatot tekintem, akkor a környezetéhez tartoznak a 

résztvevők is. Ennek a folyamatnak a főszereplője csak az lehet, aki döntésképes. Ahogy 

már eddigi publikációimban (Baracskai, Velencei, 2003/a, 2004/a, 2004/b) többször hasz-

náltam, döntésképesnek tekintem azt, aki észleli a kibírhatatlan helyzetet, látja a kiutat az 

észlelt helyzetből és van jogosítványa a kiút megvalósítására. A hasonlattal tovább élve 

vannak mellékszereplők is. Azért nevezem őket mellékszereplőknek, mert nincs jogosítvá-

nyuk. A döntési folyamatban azonban szükség van rájuk, mert tudásuk a folyamat több 

szakaszában hasznosítható. Ezeket a mellékszereplőket a továbbiakban döntéstámogatók-

nak fogom nevezni. Ha pontosan akarok fogalmazni, akkor döntéstámogató embereknek 

kellene mondanom, de lehet, hogy a döntéshozót támogató embereknek. Észrevehető, hogy 

a pontosítást afelé terelem, hogy hozzáadom az ember szót. Ez azért fontos, mert az IT-

környezet mind több döntéstámogató eszközt kínál.   

Nem is olyan rég még azt hirdették: a tudás hatalom. A háttérben magától értetődött, hogy 

a tudás birtoklása a hatalom. Ebből sokan arra következtettek, amire nagyapáik, hogy a 

birtokot be kell keríteni. A döntéshozás új környezetében még ma is vannak olyanok, akik 

fölnéznek azokra az emberekre, akik a kulcsra zárt fiókjukban nélkülözhetetlen tudásele-

meket őriznek. Habár pozíciójuk nincs, mégis elintézik, hogy tőlük is kérhessenek. Ennek 

ellenére a tudásmegosztásból csak a dokumentummenedzsmentet megértők még ma is 

azon fáradoznak, hogy feltérképezzék, kinek a fiókjában milyen tudás van. Döcögni fog a 

tudásmegosztás ott, ahol nem történt meg az értékrend változása. Az adatbázisokban, a 
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kulcsra zárt fiókokban és kulcsra zárt fejekben marad a tudás, és nem lesz mit megosztani. 

Ma a sikerhez nem elegendő a tudás birtoklása, a megosztott tudás a versenyképességhez 

nélkülözhetetlen. A b-korszak értékeivel nem működtethetők az e-korszaki vállalatok.  

E fejezet további részében bemutatom, milyen új értékek jelennek meg az üzleti döntésho-

zás új környezetében, és ezek vizsgálata miként vezetett I. tézisemhez. Eredményem a 

„mi” kérdésre válaszoló új fogalom, egy leírás, melyet az e-cölöpök metaforával írok le.  
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4.1 Bizalomalapú  

Egy régi példával kezdem. Egy tortát osztunk el három ember között. Mindegyiknek az az 

érdeke, hogy az egészet elvigye. Ha a „többségi uralom” alapján osztjuk, akkor ketten koa-

líciót kötnek, elfelezik, és a harmadik éhes marad.  Az önérdek maximalizáló homo-

oeconomicus  - aki ismerheti az összes következményt - elképzelés nem működik, kivéve, 

ha megjelenik a hatalom, aki egyedül eldönti, és normatívan előírja,  kinek mennyi jusson. 

Van más megoldás, miszerint két altruista lemond a tortáról, és az egészet a harmadiknak 

adják. Még sok variáció elképzelhető, melyek szemléltetésébe nem bocsátkozom. „Túllép-

het-e egyáltalán viselkedési formánk a szűk értelemben vett önérdeken? Ha nem, akkor 

nem jöhetnek létre olyan társadalmi szerveződési formák, amelyek valami „társadalmib-

bat”, „morálisabbat” vagy „elkötelezettebbet” kívánnának meg.” (Sen, 2003, 381. old.) A 

valóságban az önérdek mellett, az odafigyelés (respektus) és az önfeláldozás sokféle keve-

réke is szerepet játszik a döntésekben. Ebből az okoskodásból nem könnyű kievickélni. 

Akkor az a megoldás, hogy dobjuk el? Ha a tudást nem úgy képzeljük el, mint más jószá-

got, akkor semmi gond nincs az önérdekkel. A fenti példát használva, ha a tortát tudásból 

sütötték, akkor mindhárman megkaphatják az egészet. Ebből nem következik, hogy min-

denki egyformán lakik jól. Majd annyira laknak jól, amennyire kompetensek a tudás in-

terpretálásában. De most nem a kompetencia a lényeg. Ezzel a példával csak azt szeretném 

megfogalmazni, hogy nem baj, ha mindenki viheti az egész tudást, ha elbírja. Úgy is 

mondhatnám: önérdekem, hogy vigyem az egészet, és nem zavar, ha más is visz ugyanany-

nyit. Majd a kompetenciák különbözősége meghatározza, ki mit kezd vele. Nem könnyű 

kibújni a homo-oeconomicus, akit még néha racionálisnak is neveznek, bőréből. Nem 

könnyű megérteni, hogy bízhatok abban, hogy a tudás megosztásával nem veszítek, nem 

lesz károm belőle, ha más is tudja. (Szabó, Velencei, 2002) A tudásmegosztáshoz szüksé-

ges bizalmat lehetetlen előírni.  

Az írott vagy íratlan normák dilemmájának kiváló példája a „Pinto” néven híressé vált eset. 

A Ford Motor Company Pinto modelljének tankja egy baleset bekövetkeztekor könnyen 

felrobbant, amely a becslések szerint évi 500–900 égési halált eredményezett. A Ford vál-

lalatnak ennek ellenére sikerült megakadályozni a modell átalakítására kényszerítő szab-

vány életbeléptetését. A Pintót még nyolc évig sikerült életben tartani. Csak akkor váltották 

le, amikor az már kifutó modellé vált. (Hoffman, 1984, 148–157. old.) Hajlamos vagyok 

olyan olvasatot adni ennek a történetnek, ami továbbra is meghagyja az iratlant íratlannak, 
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de feltételezi, hogy arra is odafigyelünk. A bizalom működéséhez hinnünk kell a humán 

etikában. Vannak, akik könnyen megoldják ezt, és beskatulyázzák az etikát. Azok, akik 

meg akarják mondani az embereknek, hogy mi a jó, a tekintélyetika hívei, és azok, akik 

hisznek abban, hogy az ember tudja, hogy neki mi a jó, a humánetika hívei. A tekintélyeti-

ka hívei képtelenek elfogadni a pluralizmust, és ún. etikai kódexet készítenek, amelyben 

definiálják mi a „jó”. Ez arra utal, hogy semmit sem akarnak vagy mernek az emberekre 

bízni. Rosszabb esetben még kemény szankciókat is előírnak azoknak, akik esetleg elutasí-

tanák a hatalom által definiált jót. Más megfogalmazásban a finoman szabályozhatót kité-

pik az etikából és átviszik a könnyebben kezelhető utasításokba. Ezekben a vállalatokban a 

bizalomalapú tudásmegosztás nem működhet. A keményen és a puhán vezényelhető fo-

lyamatok közötti egyensúlyt nehéz eltalálni. Hangsúlyozom, mindkettőre szükség van. Ezt 

úgy is megfogalmazhatom, hogy a döntéshozás új környezetében keresem a kényes egyen-

súlyt a normatív szabályozás és a bizalom között. A tudásmegosztás lényege a normatív 

(utasítások) és az erkölcsi (bizalmon alapuló) vezénylés kényes egyensúlya. A bizalmon 

alapuló követés azt jelenti, hogy valakinek van egy elképzelése a változásról, amire nem 

utasíthat, mert csak homályos jelekkel írható le, és a következmények nagy része is isme-

retlen. A tudásmegosztás lényege a normatív szabályozás és a bizalmon alapuló követés 

kényes egyensúlya. Hangsúlyozom, mindkettőre szükség van. Ezt úgy is megfogalmazha-

tom, hogy a döntéshozás új környezetében keresem a kényes egyensúlyt a normatív szabá-

lyozás és a bizalom között. Nehezen érthető, hogy miért tévelyegnek a vállalatok olyan 

sokat ennek az aránynak a meghatározásában, hiszen a jólstrukturált folyamatokat 

önműködtethetővé lehet tenni, a rosszul strukturáltak azonban vezénylést követelnek. Még-

is sokféle eltolódásnak lehetünk szemtanúi. Ezt szemlélteti „A normatív szabályozás és a 

bizalom aránya” c. ábra. Ennek oka, hogy a bizalom hiányában mindig utasítunk, annak 

ellenére, hogy a folyamatot képtelenek vagyunk jólstrukturáltan leírni. 
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7. ábra: A normatív szabályozás és a bizalom aránya 

Minél kevesebb a vállalatban a bizalom, annál többet szabályoznak normatívan. Fukuyama 

részletesen vizsgálja azt a hiedelmet, hogy az USA-ban az emberek nem is annyira indivi-

dualisták, és Japánban sem éppen úgy működik a csoportszellem, ahogy azt sokan bemu-

tatják. „A német művezető feladata nem abban áll, hogy a kivitelezéssel megbízottaknak 

megmondja, miként végezzék munkájukat, hanem inkább abban, hogy a teendőket megje-

lölje. A német társadalom azért magasabb bizalomszintű, mert nem helyesli az elgondolás 

és kivitelezés szétválasztását.” (Fukuyama, 1997, 342. old.) A Japán vállalatokban a futó-

szalagon dolgozó munkások iránti bizalom sokkal nagyobb, mint a taylori elképzeléseken 

működő amerikai vállalatokban. Furcsállható, hogy az individualistának nevezett amerikai 

vállalatok milyen jól használták ki a méretgazdaságot és a taylori elképzeléseket. Persze az 

utóbbi időben egy néhány japán cég betörése, pl. az autóiparba, egy kis fejfájást is okozott.  

Az erkölcsi vezénylés, a bizalmon alapuló követés lényege az odafigyelés.  Meddig tudjuk 

egymást respektálni? Amíg keresni akarjuk a másik ember egyéniségének végtelenségét. 

Így az odafigyelés végtelen sokáig tarthat. A másik ember respektálását akarni kell. Minél 

jobban akarjuk, annál jobban fog sikerülni megismerni a másik ember egyéniségének vég-

telenségét. Minél jobban megismertük, annál jobban akarjuk mélyebben megismerni. Nő a 

bizalom és csökken a félelem, mert csak az idegentől (ismeretlen ember) félünk. A legne-

hezebb megválaszolni: kire kell odafigyelni? Mindenkit figyelembe kell venni, vagy senkit 

sem kell figyelembe venni? Ez a döntési dilemma sok ember fejében megfordul, mindkét 

szélsőség veszélyes. A felettesek beosztottjaiktól megkövetelik a fegyelmet. „Arra valók, 

hogy lehetővé tegyék az emberek sokaságának és a termelőapparátusok sokaságának egy-

máshoz igazítását (s ezen nemcsak a szó szoros értelemben vett „termelést” kell érteni, 

hanem a tudás és az alkalmasság termelését az iskolában, az egészség termelését a kórház-

ban, a pusztító erő termelését a hadseregben).” (Foucault, 1990, 4. old.)  
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Ma mind több helyen virtuális munkacsoportok alakulnak ki, ahol a globális, földrajzilag 

elkülönülő szervezetekben az emberek nem ismerhetik személyesen egymást. Itt biztatni, 

bátorítani kell az embereket a tudásmegosztásra. „Az antropológusok azt találták, hogy a 

legmélyebb tudathasadás azokkal fordul elő, akik a legtávolabb állnak a kulturális hagyo-

mányoktól: ilyenek a narkósok, az értelmiségiek, a bevándorlók, az elsőéves egyetemi 

hallgatók és az újoncok a katonaságnál.” (Pirsig, 1998, 449. old.) Az értékrend változtatá-

sára, a tudásmegosztás szükségességének elfogadására biztatni kell az e-korszaki vállalat 

embereit. Davenport és Prusak nyomán a leghatásosabb út, ha a saját szintemen én is el-

kezdem, mintát mutatok másoknak. Ahol nincs meg „a spontán társas készség”, ott a cso-

portok együttműködését és még inkább a csoportok közti együttműködést kemény szerző-

désekkel és azok nélkülözhetetlen részével, szankciókkal kell szabályozni. Az e-korszaki 

vállalatokban nélkülözhetetlen a bizalom. Davenport és Prusak (Davenport, Prusak, 2001) 

elképzelése nyomán a következőképpen kell kiépíteni: 

o láthatónak kell lenni 

o mindenütt jelenlévőnek kell lennie 

o a megbízhatóságnak először a legfelső szinteken kell érvényesülnie 

Az új tudás gyorsan veszít az értékéből. Ilyenkor a tudásmegosztás, a bizalom mellett a 

döntés következményeiért való felelősségvállalást is feltételezi. A felelősség kényes foga-

lom. Sokféle jelentése, olvasata lehet.  Sem a vezetők, sem a követők nem „rajonganak a 

felhatalmazásért, azonban a parancsuralmi rendszert jobban ismerik, és jobban is bíznak 

benne. Az alkalmazottak a maguk részéről vegyes érzelmekkel fogadják a felhatalmazást: 

számukra ez csak addig vonzó, amíg szó nem esik felelősségükről. Így minden erőfeszítés 

ellenére a felhatalmazás mégis csak a császár új ruhája marad: hangosan dicsérjük a nyil-

vánosság előtt, azután csöndben azt kérdezzük magunktól, hogy vajon miért nem látjuk.” 

(Argyris, 1999, 39. old.) Így mindketten aláássák a felhatalmazás lehetőségét.  
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4.2 Transzfunkcionális  

Nem lehetnek mérhető adataink az új fogalmakról, hanem észleléseink a régi fogalmak 

elavulásáról. Az új tudás érvényessége, annak belső és külső konzisztenciája a normál kor-

szak paradigmáján belül vizsgálható, validálható. Paradigmaváltáskor csak az új tudás bel-

ső konzisztenciája vizsgálható, hiszen a korszak lényege, hogy az új fogalmak néhány régit 

lecserélnek, és a többi régi fogalmakkal új kapcsolatokat teremtenek. Az új fogalmak 

validálása tehát nem állhat csak abból, hogy alátámasztjuk azokat idézetekkel, ami semmi 

mást nem jelent, mint hogy mások is így vagy hasonlóan észlelik. „A XVII. századi tudo-

mányos forradalomban az értékek elkülönültek a tényektől, és azóta hisszük, hogy a tudo-

mány által feltárt tények az értékeinktől függetlenek. Valójában a tények az emberi észle-

lések, értékek és cselekedetek paradigmájából erednek, melyektől elkülöníthetetlenek. 

Ezért a kutatók nemcsak intellektuális, hanem morális felelősséggel állnak szemben.” 

(Capra, 1997, 11. old.) Az alapfeltevések feláldozása, csak azért mert mérhetetlenek (nin-

csenek tények, amiből indukcióval levonhatnánk a következetést) nem semlegesség, ha-

nem erkölcstelenség.  

„Az embereket nem szervezni kell, az emberek menedzselése a feladat, a cél az, hogy az 

egyének képességei és ismeretei növeljék a termelékenységet.” (Drucker, 2000, 33. old.) A 

t-korszakból az e-korszakba való átmenet nem egyszerű, ha a régi paradigma fogalmai 

megmaradnak. A régi paradigma alapja a funkcionális elképzelés is, ami a következő lépé-

sekből áll: pénzfelhasználás, beszerzés-gyártás, eladás, pénzelosztás. Ebből következik, 

hogy a funkcionális elképzelés a láncolat elemeinek elkülönített menedzselését jelenti. 

Drucker az emberek menedzselésével kapcsolatban a következőket mondja: 
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o „Minden vállalatnál – valószínűleg még Fayol tipikus gyáránál is – több külön-

böző szervezeti struktúra együttes létezésére van szükség. Egyetlen vállalaton 

belül egyetlen részlegnek sem szabad megengedni, hogy önállóan kezelje külföl-

di valuta-ügyleteteit. Viszont ugyanennél a cégnél az ügyfélszolgálat – különö-

sen igaz ez a hitech vállalatokra és szolgáltatásokra – szinte teljes helyi szintű 

autonómiát követelhet.” (Drucker, 2000, 24. old.)  

o „Egy és ugyanazon személy lehet főnök a saját szervezeténél, partner egy má-

siknál, kisebbségi tulajdonos egy vegyes vállalatnál és így tovább.” (Drucker, 

2000, 26. old.) 

o „Igaz ugyan, hogy a munkavállalók többsége ma is alkalmazott, ám egyre nö-

vekvő részük már nem is ilyen viszonyban az adott céggel, nemhogy teljes mun-

kaidejű dolgozója lenne.” (Drucker, 2000, 30. old.) 

o „Hasonlóképpen lehet, hogy a marketingigazgató korábban értékesítéssel foglal-

kozott. Sokat tud a részterületről, de mit sem tud a piackutatásról, az árkalkuláci-

óról, a csomagolásról, az ügyfélszolgálatról vagy a piaci előrejelzésről. Ezért a 

marketingigazgató nem mondhatja meg az e területen dolgozó szakembereknek, 

hogy mit és hogyan csináljanak.” (Drucker, 2000, 31. old.)  

Ezekhez még hozzáteszem a „funky” szerzők állítását: 

o „Az információtechnológia összezsugorítja a teret és az időt. Ma már nem mun-

kahelyünk van, hanem munkaterünk – és életterünk. Az új bevándorlók virtuáli-

sak – úgy veszik el mások elől a munkát, hogy közben az arcukat sem mutatják. 

Ahelyett, hogy embereket importálnánk, elég, ha gondolataikat és az ötleteiket 

importáljuk. Ez egy vadiúj játék – vadiúj szabályokkal. És a legtöbb vállalat nem 

alkalmazkodik. Ezek kihalnak.” (Ridderstråle, Nordström, 2001, 46. old.) 

Az e-korszaki vállalat transzfunkcionálisan menedzselhető. Nem elég az üzleti döntési 

folyamatokhoz a tiszta marketing, a tiszta szállítmányozás és a tiszta finanszírozás tudás., 

azaz egyetlen funkció tudása. A kutatási módszeremben leírt transzdiszciplinaritásra utalva 

a transz- előtaggal itt a vállalat menedzsmentjének azt a hozzáállását értem, mely egyszerre 

van a funkciók között, azokon keresztül, és minden funkción túl. „Sokat hallani manapság 

a hierarchikus szervezetek végéről. Ez egyszerűen badarság. Minden intézményben kell 

lenni egy legfelső hatalomnak.” (Drucker, 2000, 23. old.) Ez a maradandóság, amiben so-

kan kételkednek, nem elég ok arra, hogy a tudásmegosztás a régi maradjon. Az üzletelés új 
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környezetében kiszámíthatatlan az üzleti eredmény. Ha lenne egyetlen üdvözítő menedzse-

lés, akkor minden vállalat egyforma lenne, és eltűnne a verseny lényege. Mintzberg egy 

interjúban azt mondja: „Olyan ez, mintha valaki teniszezés közben egyfolytában az ered-

ményjelző táblára és nem a labdára figyelne.” (Minztberg, 2044, 5. old.)  

Jön a transzfunkcionális hozzáállás! Mintzberg már a képzést is erre tereli. 1996-ban olyan 

oktatási tervet (International Masters in Practising Management) állított össze, ahol nem az 

elkülönült funkciók, hanem a valóságban meglévő különböző nézőpontok mentén oktatha-

tó a menedzsment. „Tudtuk, hogy nem támaszkodhatunk a hagyományos MBA oktatási 

struktúrára, amely különálló üzleti funkciókra – marketing, számvitel, stb. – osztja fel a 

menedzsment világát. Olyan menedzsereket akarunk oktatni, akik végre kiszabadultak 

ezekből a szűk kategóriákból – miért erőszakoltuk vissza őket? Olyan oktatási struktúrára 

volt szükségünk, amely az elkülönülés helyett a szintézist támogatja.” (Gosling, Mintzberg, 

2004, 7. old.) A Motorola 10 millió dollárt költött saját egyetemére, mert abban kereste és 

találta meg a választ a fejlesztési kihívásokra. Vannak „motorolaiskolák” és balatonkenesei 

„oktig-tréningek”. Ezek segítik az emberekkel megértetni, hogy a tudást nem darabolni 

kell egyszerűbb elemekre, hanem használható egységbe kell foglalni. Ennek ellenére keve-

sen tudnak megszabadulni Taylor világképétől: „úgy tervezzük meg a folyamatokat, hogy 

ne lehessen rosszul csinálni”. Még akkor sem, ha ez keveredik azzal a bankár világlátással 

miszerint „abba invesztáljon a vállalat, ami többet hoz, mintha bankba tenné”. 

 „A menedzserek világa bonyolult és zavarba ejtő. Megértéséhez nem arra van szükség, 

hogy értsen az egyszerűsítéshez, hanem arra, hogy különböző nézőpontból megszerzett 

tudást képes legyen egységbe foglalni.” (Gosling, Mintzberg, 2004, 9. old.) Az üzleti dön-

téshozás új környezetére tehát a transzfunkciomalitás jellemző. 
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4.3 Hálózati 

Az üzleti döntéshozónak létkérdés ott lenni, ahol kell. Ha nincs „ott”, akkor csak azzal 

foglalkozik, ami ott történik, ahol van. Fontos a dimenzió és a távolság meghatározása is, 

ami azt jelenti, olyan helyről nézni, ahonnan már látszik az egész valóság, és még nem 

vész el a fontos részlet sem.  

A világ keresztben-hosszában összefonódott. A hálózatokban a kapcsolatok túllépnek a 

kialakítókon, hatalmi pozíciókon. Az e-korszaki vállalat nem jelent feltétlenül virtuális 

vállalatot. Tévedés azt gondolni, hogy az e-korszak csak a weben működtetett üzletelésre 

vonatkozik. Másként, de lényegesen hat az üzleti döntéshozás új környezete azokra a válla-

latokra is, akik üzletelésüket nem csak, vagy egyáltalán nem a weben keresztül végzik. Az 

üzleti döntéshozó a korszaknak megfelelően hálózati ember, aki az üzleti, művészeti, poli-

tikai hálózatok tagja.  

Milyen kicsi a világ! Mondjuk gyakran. Egy német újság néhány éve arra a játékos feladat-

ra vállalkozott, hogy találjon kapcsolatot egy frankfurti török kebab-árus és kedvenc színé-

sze, Marlon Brando között. A Die Zeit munkatársai néhány hónapon belül kinyomozták, 

hogy ehhez személyes ismeretségek mindössze hattagú láncolata elegendő. A Salah Ben 

Ghaln nevű Irakból származó kebabosnak Kaliforniában él egy barátja. Mint kiderült, ez az 

ember együtt dolgozik egy nőnek a barátjával, aki viszont tagja annak a diákklubnak, aho-

va a Don Juan de Marco című, Brando főszereplésével készült film producerének lánya is 

jár. Ha elfogadjuk, hogy mindenkinek van legalább ötven ismerőse, akkor bárki elérhető 

hat kézfogáson keresztül. Ez a véletlenszerű háló feltételezi, hogy ötven különböző embert 

ismerjünk. Ez nehezen képzelhető el társas világunkban. Sokkal nagyobb a valószínűsége 

annak, hogy a hozzánk közel állóknak nagyjából azonos ismerősei vannak. Gyakrabban 

kapunk állásajánlatot távoli ismerőseinktől, mint közelitől. Ha közvetlen barátaimnak do-

bok be egy hírt, előfordul, hogy háromszor-négyszer is meghallja valaki. Ha távolabbi is-

merősnek, akkor elképzelhető, hogy elér más közösségeket is. Buchanan (Buchanan, 2003) 

nyomán vannak erős és gyenge kapcsolataink. Megfigyelések azt mutatják, hogy ha egy 

erős kapcsolat megszakad, attól a többiek még tartják, nincs olyan nagy jelentősége. Ha 

azonban egy gyenge, mondhatjuk, távoli kapcsolatot elveszítünk, a távolság könnyen több-

szörösére nőhet. Ezért kell az üzleti döntéshozónak a gyenge kapcsolatait is ápolni, mert 

ezek révén valósulhat meg kicsi világunk hatlépéses távolsága. A döntéshozók és döntés-
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támogatók a hálózat bármelyik láncszemétől kaphatnak tudást. Ez az új értékteremtés lé-

nyege. Ezekben a hálókban nincs központi tervezés, minden csomópont maga dönti el, 

hogy mit csinál, hova kapcsolódik. Mi döntjük el, hogy kik a barátaink, és egy cég maga 

dönti el, hogy kikkel üzletel. Az ilyen hálózatok önszerveződő módon fejlődnek, nincs egy 

központi csomópont – helyette néhány erősen csatolt csomópont jelenik meg, amelyek 

egymással versenyeznek a központi szerepért. „… nincs egyetlen pont sem, amit kiválaszt-

hatnánk, és kijelenthetnénk, hogy arra az összes pont eléggé hasonlít. ” (Barabási, 2003, 

100. old.) Barabási nyomán ezek pók nélküli skálafüggetlen hálók. A hálózati együttmű-

ködés elősegíti az egyedül elérhetetlen állapotok közös elérését. A tudásmegosztás a kap-

csolatokért van, és nem a kereslet–kínálat piaci törvényei szabályozzák. Ha valaki kiesik, 

könnyen megszakad a lánc. A hálózatok tagjait a partnerek alapján minősítik. Kitől tudja, 

és kinek küldi tovább a megtalált tudáselemet. Egymástól és egymás által tanulunk. Ehhez 

együttélési, és nem csak felfogó képességre van szükség. Ma nem az a kérdés, ki kaphat 

információt, hanem az, tud-e valamit kezdeni az információval. Az üzleti döntéshozás sze-

replője, mint hálózati ember, azt kérdezi, mivel tartozom azoknak, akiktől függök, akikkel 

megosztom a híreket. Az informális hálózatok tagjai (Cross, Prusak, 2003, 6-15. old.) kivá-

lóan működtetik, de meg is béníthatják a szervezetet. Az informális hálózatok tagjai közötti 

kapcsolatok az alábbi, „Informális hálózatok” c. ábrán láthatók. 

 

Periférikus specialistaInformációközvetítő

HatárösszekötőKözponti összekötő

Periférikus specialistaInformációközvetítő

HatárösszekötőKözponti összekötő

 
8. ábra: Informális hálózatok 

A hálózatban maradás mindig a friss pletykák megosztása. Akinek nincs mit adnia, az nem 

is várhatja, hogy mások belesegítenek az ő házának építésébe. Nincs két döntéshozó, aki 

ugyanazt a hírt ugyanarra használná. Nem az a fontos, hogy mire kell neki a hír, hanem 

hogy kell-e. A tudásmegosztás hálózatának metaforája a kaláka, az értelmező szótár sze-
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rint: nagyobb munka elvégzésére önkéntes segítőtársakból összeállt munkaközösség, az 

ebben végzett ingyenes munka. A hálózatban dolgozó emberek gyorsabban és könnyebben 

jutnak oda, ahova kell. A hálózatokban új, szokatlan összeköttetések alakulnak ki, melyek 

egyszerre rugalmasak és stabilak is. Rugalmasságukat az okozza, hogy bármikor, bárki, 

bármivel be- és kikapcsolódhat. Stabilitásukat viszont az okozza, hogy szétzúzhatatlan, 

lehetetlen megszüntetni. Hiába teszik bele a munkaszerződésbe, hogy bizonyos ideig a 

munkaviszony megszűnése után ott kell hagyni a névjegy- és e-mail-gyűjteményt, az új 

munkahelyen tilos ezeket a kapcsolatokat használni. Naivnak kell lenni a javából, hogy 

bárki azt higgye, ezek után a kapcsolatok elhalnak. Az e-korszaki vállalatok értékrendje 

nevetségessé teszi ezeket az intézkedéseket. Az üzleti döntéshozás szereplői számára nél-

külözhetetlenek a kapcsolatok, ezért nem az a kérdés, hogy mennyibe kerülnek, hanem az, 

hogy mennyit hoznak. Azokat a kapcsolatokat keresik, amelyek a legtöbbet hozzák, ame-

lyekkel mind jobban „be tudjuk hálózni magukat”.  
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4.4 ÚJ fogalmak – e-cölöpök 

Az üzleti döntéshozás új környezetét három új fogalommal fedtem le: bizalomalapú, 

transzfunkcionális és hálózati. Néhány tipikus üzleti döntést bemutatok, és ezzel illusztrá-

lom, miként hat a döntési környezet arra, hogy vezényelt, önműködtethető, vagy a mene-

dzsereknek delegálható döntésekről van-e szó. Egy hatszáz fős külföldi tulajdonban lévő 

vállalat ötven körüli igazgatója fogalmazta meg döntései leírásához szükséges szemponto-

kat, azok értékeit és a köztük lévő „ha … akkor” szabályokat. A szempontok közötti kap-

csolatokat mutatja az „Üzleti döntési szempontok” c. ábra. 

 
9. ábra: Üzleti döntés szempontjai 

Az igazgatóval több döntést vizsgáltunk meg, melyekből tézisem illusztrálásához négy 

jellemző esetet választottam ki. Ezek: döntés az SAP bevezetéséről, döntés egy menedzser 

kiválasztásáról, döntés egy logisztikai eszköz vásárlásáról és döntés egy vevőnek adható 

kedvezményről. A különböző korszakokban a döntési környezet értékei közötti logikai 

kapcsolatai nem tiszták, egy tiszta esetben csak vezényelt és önműködtethető döntések 

kellene hogy legyenek. Az üzleti döntéshozás új környezetében a b-korszak és a t-korszak 

értékei közti logikai kapcsolatok összeütköznek az e-korszak értékei közti logikai kapcso-

latokkal. A vizsgált vállalatnál az igazgató ezt úgy oldotta meg, hogy azokat a meghatáro-

zó és egyszerű döntéseket, melyek környezetére a t-korszak értékei jellemzőek, delegálta 

menedzsereinek. Illusztrációmban ennek reprezentatív példája az egyes vevőknek adott 

bonuszok meghatározása. A bonyolult és életbevágó döntéseket, melyeknek környezetére a 

transzfunkcionalitás, az elérhető hálózati kapcsolatok és a teljes bizalom jellemző, vezény-

li, azaz magánál tartja. 
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10. ábra: Üzleti döntések minősítése 

A vezényelt üzleti folyamatokhoz szükséges tudás megosztását „Az üzleti döntésekhez 

szükséges tudás megosztása” c. fejezetben fogom vizsgálni. Hangsúlyozom, hogy illuszt-

rációm fogalmai az igazgató szemantikáját, értékrendjét és paradigmáját tükrözik.  

A vállalatok értékrendjét kutatók több elképzelést bemutattak. Ha ezeket leszűkítem azok-

ra, amelyekben a világosan körülhatárolt értékek és azok sorrendjei vannak, akkor sem 

található köztük olyan, amely az üzleti döntéshozással foglalkozott. Ennél a szűkebb terü-

letnél is fontosak az értékek és azok sorrendje. Olyan értékeket keresek, amelyek az ismert 

elképzelések után jelentek meg. Az új környezet és azok értékei hatnak mindenkire. Felso-

rolok három új értéket, de azok általános sorrendjét nem határozom meg. Ezekre, mint „cö-

löpökre” támaszkodhatunk az üzleti döntéshozás új környezetében.  A 4. fejezetben leír-

takból következik első tézisem: 

I. tézis 

Állítom, hogy az üzleti döntéshozás új környezetében a szereplőknek e-cölöpökre van 

szüksége. Az első e-cölöp a bizalom kell hogy legyen. Ahhoz, hogy a vállalat verseny-

képes legyen ebben a korszakban, javaslom, hogy a döntéshozás szereplői fogadják el 

a transzfunkcionalitás és a hálózati kapcsolatok e-cölöpöket is.  Azt is állítom, hogy 

azok a döntéshozók, akiknél inkább a menedzseri döntések dominálnak, helyezzék a 

második helyre a transzfunkcionalitást. Azok a döntéshozók, akiknél a vezetői dönté-

sek dominálnak, hozzák a hálózati kapcsolatokat a transzfunkcionalitás elé. 
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5 Az üzleti döntéshozás szereplőinek személyes 
tudása 

Az emberek egy szervezetben a kompetenciájukat arra használhatják, hogy értéket teremt-

senek. Ezt nem lehet utasításokkal szabályozni, elrendelni. „Az emberi kompetencia nem 

másolható le pontosan. Mindannyian saját kompetenciánkat fejlesztjük ki – gyakorlattal 

hibákon, töprengéseken és ismétlésen keresztül.” (Sveiby, 2001, 127. old.) Valaki vagy 

kompetens, vagy nem. A kompetencia nem egy tulajdonság, hanem egy viszony a tudás és 

annak birtokosa között. A kompetencia „tudni miként interpretálni”-t jelenti. Az üzleti 

döntéshozó csak a teljes világ egy részét, az üzleti világot tudja lefesteni. A kompetens 

döntéshozó nemcsak ismeri az üzleti döntéshozás szabályait, hanem azt is tudja, hogy mi-

ként és mikor kell azokat használni. Nincs bármire és bármikor kompetens döntéshozó, 

hanem meghatározott szerepben, időben és összefüggésben kompetens döntéshozó van. 

Akik úgy szocializálódtak, hogy akkor lesznek jó tanulók, ha mindent vissza tudnak mon-

dani, és semmiben sem kételkednek, azoknak nem okoz gondot meghatározni, mi is a tu-

dás. Az üzleti döntéshozó tudásának meghatározása már nem ilyen egyszerű. „Ismertetője-

gye nem az, ha visszamondja és alkalmazza a szabályokat, hanem az a magabiztosság, 

mellyel képes áthágni és jobbakkal helyettesíteni azokat.” (Sveiby, 2001, 95. old.) A svéd 

Lofgern például azzal döbbentette meg a sí-világot, hogy ugrás közben léceit az addig is-

mert párhuzamos elrendezés helyett V-alakban tartotta.  

Ahány ember, annyi tudás, a tudás szubjektív. Nincs megismerés megismerő nélkül. A 

személyes tudás elválaszthatatlan a szubjektumtól. Meggyőződésem, hogy a személyes 

tudásnak több megnyilvánulása is van. Vannak szavakba önthető, tanulható részei: a csele-

kedet, a magyarázat és mérés szabályai. Vannak szavakba önthetetlen, megtapasztalható 

részei: a hozzáértés, a sejtés és az esemény. Ezt illusztrálom a „Tudástípusok” c. ábrával. 
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11. ábra: Tudástípusok 

Mérés nélkül nincsenek tények. Az igaz–hamis dichotómia csak a definiált mércével mér-

hető tényekre vonatkozik. Ahol a mérést többször meg tudjuk ismételni, ott beszélhetünk 

igazolt tudásról. Nagyon keveset tudnék meg azonban az üzleti döntéshozó okoskodásáról, 

ha csak a bizonyítható (biztosan igaz) tényeket venném alapul. Az események közötti ösz-

szefüggések számítása előtt mindig van egy hipotézis: „feltételezem, hogy összefüggő dol-

gok”. Tényekkel a döntéshozó hitét támaszthatja alá. Van-e két döntéshozó, akinek egy-

forma hite van? Elképzelhetetlen. Sőt, még ugyanaz a döntéshozó sem fejezi ki magát két-

szer egyformán. A tényeket a döntés meghozása után, annak alátámasztására használja. 

Csak azokat a tényeket fogja használni, amelyek neki kellenek. A tények megtanulásához 

memorizálásra van szükség.  

Az ügyességek (az angol „skill” szóra gondolok itt) gyakran igen bonyolultak, mégis egy-

szerűnek tűnnek. Anélkül is tudunk biciklizni, hogy megértenénk az egyensúlytartás fizikai 

szabályait. Amikor biciklizünk, csak járulékosan vagyunk tudatában az egyensúlytartás-

nak. Amikor olvasunk, csak járulékosan vagyunk tudatában a betűknek. Kínos lenne a be-

széd is, ha minden szó előtt megállnánk, és ellenőriznénk, hogy a szabályok szerint hogyan 

kell. Fokális figyelmünk a közlekedésre, vagy a szöveg lényegére összpontosul. Úgy be-

szélünk, hogy nem gondolunk a szavakra, úgy írunk, hogy nem gondolunk a betűkre. „Egy 

ismert tudós mesélte, aki ifjú korában abból élt, hogy úszóleckéket adott, hogy mennyire 

meglepődött, amikor megpróbált rájönni, hogy mitől tud úszni: bármit csinált a vízben, 

mindig a felszínen maradt.” (Polányi, 1994, 95. old.) Annyira begyakoroljuk az ügyessé-

geket, hogy már másként nem is tudnánk csinálni. Ebből nem következik, hogy elmondha-

tó, milyen szabályok alapján csináljuk. Az ügyességek gyakorlással sajátíthatók el. Vannak 

szabályai, de azok a háttérben maradnak. A tanulónak nézni kell a cselekedetet. A tekintély 
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elismerése és a bizalom abban, akire figyelünk, nélkülözhetetlen. Az üzleti döntéshozónak 

egyetlen ügyességre van szüksége, nevezetesen a beszédre.  

Az intuíció sohasem lehet szavakba önthető. Leírhatatlan, milyen gondolkodási folyamat 

szüleménye az ítélet, csak azt tudjuk, hogy megszületik a döntés és gyakran életképes. „Az 

intuíció sokak számára talán kissé olyan, mint az ugrás a sötétbe: el kell rugaszkodni az 

adatoktól, és megérzéseinkre kell hagyatkoznunk.” (Golemann, Boyatzis, McKee, 2003, 

66. old.) Amit megszimatolok, az se nem kijelentés, se nem mondat, hanem kép. Gyakran 

az üzleti döntéshozó azért dönt úgy, ahogy, mert a szimata, intuíciója azt sugallja, hogy 

helyes. Bízik ebben, és szívesen támaszkodik „jó szimatára”. Simon nyomán a rosszul-

struktúrált problémák, azaz a döntési dilemmák „továbbra is gyakrabban alapulnak sejté-

sen, mint számításon” (Simon, 1982, 384. old). 

Lehet-e az első szempillantásra meghozott döntés ugyanolyan jó, mint a tervezés, hosszas 

gondolkodás után. Malcolm Gladwell szerint ez nagyon is lehetséges. „A lényeg kiragadá-

sa gyakran jobb eredményre vezet, mint a részletesebb, alaposabb kimerítő gondolati kör-

bejárás.” (Gladwell, 2005, 31. old.) Az intuíció intellektuális látás. A képek felismerése 

hallgatólagos következtetés. A magyarázatnak meg kell felelnie a kétértékű logika szabá-

lyainak, különben érthetetlen lenne. Ebből nem következik, hogy annak bármilyen köze 

van a gondolkodási folyamathoz, amelynek alapján született a sejtés. Könnyű elfogadni, 

hogy az intuíciót csak a tapasztalat szülheti. Sokkal nehezebb elfogadni ennek következ-

ményét, hogy a kezdőnek nem lehet életképes, eredeti ötlete. Nagyon veszélyes a „vak 

tyúk is talál szemet” mondásra alapozni, mert ez nem beszél a találat gyakoriságáról.  

E fejezet további részében bemutatom, hogy a hallgatólagos tudás elemeinek „kihúzása” 

miként segíthető, és milyen gondjai vannak a tudás gyarapodásának. II. tézisem eredménye 

a „miként” kérdésre válaszoló magyarázat, új kapcsolat a döntéshozó tudáselemei között, 

melyet az e-döntéshozó metaforával írok le. 
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5.1 Hallgatólagos tudás 

A tapasztalt üzleti döntéshozónak működik a sejtése, amit metaforái segítségével le is tud 

írni. A hallgatólagos tudás szavakba önthetetlen és megtapasztalható. Polányi (Polányi, 

1997) a kifejezhető (explicit) és szavakkal maradéktalanul leírható explicit tudás kiegészí-

tésére vezette be a hallgatólagos tudás fogalmát. A kifejezhető tudást úgy fogja fel, mint 

ami rendszerezi, formalizálja a már meglévőt, bár világos, hogy ez egy olyan cél, amelyet 

sohasem lehet elérni. A tudás sohasem lehet teljes mértékben kifejezhető. Lehetetlen elma-

gyarázni valakinek, hogyan kell olyan verset írni, mint Shakespeare. A döntéshozó többet 

tud, mint amennyit szavakba önthet. Érvelés és bizonyítás helyett az üzleti annyit mondhat: 

ez a meggyőződésem. Tudását az ügyességek gyakorlása, a tények ismerete és az intuíciója 

határozza meg. Tudja, hány darabot kell gyártani, megszimatolja, ha a konkurencia blöfföl, 

és ügyesen tud beszélgetni a főmérnökével. Eddig ismeretlen jelek felismerésére, eddig 

járatlan utak megsejtésére, újítások elfogadtatására van szüksége. „A hallgatólagos tudás 

mélyen gyökerezik a cselekvésekben, az egyén konkrét közeghez való ragaszkodásában – 

legyen szó valamilyen mesterségről vagy foglalkozásról, speciális technológiáról vagy 

termékpiacról, vagy akár egy munkacsoport tevékenységéről.” (Nonaka, 2007, 78. old.) 

Az üzleti döntéshozás szereplői 

o megtanulhatják az aritmetikát (a tények mérésének szabályai szavakba önthetők), 

de az események észlelését nem 

o megtanulhatják a grammatikát (a cselekedet szabályai szavakba önthetők), de regé-

nyírást vagy meggyőző beszédet nem (a hozzáértés csak megtapasztalható) 

o megtanulhatják a logikát (a magyarázat szabályai szavakba önthetők), de a sejtés 

taníthatatlan 

Az üzleti döntéshozásban szükség van a megtapasztalásra és a tanulásra is. A döntéshozás 

szereplői ide-oda ugrálnak a kettő között, és így összeáll egy kép a valóságról. Az „Össze-

áll a kép” c. ábrán a görbe illusztrálja ezt a folyamatot. Az iskolában megtanulhatják a 

diszciplína alapelveit, axiómáit, törvényeit, a munkahelyen megtapasztalhatják a helyi szo-

kásokat, szabályokat és frissítő kurzusokon naprakész válaszokat kaphatnak kérdéseikre.  
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12. ábra: Összeáll a kép 

„Az explicit és a hallgatólagos tudás ellentéte nem egyszerűen a kimondott és ki nem mon-

dott tudás dichotómiája, mint azt sokan első látásra gondolják. De még csak nem is a ki-

mondható és a ki nem mondható szembenállásáról van szó, hanem azt az ellentétet ragadja 

meg, ami a csak személyesen átadható vagy ilyen elemet is tartalmazó ismeret, és a sze-

mélytelen, tárgyiasult kifejezési formákban maradéktalanul közvetíthető tudásról szóló 

elképzelés között feszül.” (Újlaki, 1992, 280. old) Vannak dolgok, amelyek megmagyaráz-

hatatlanok még akkor is, ha azok másoknak maguktól értetődőek. Nem tudjuk, mikor áll 

össze a kép a valóságról. Bizonyos, hogy a jólstrukturált világ képeinek összeállása egy-

szerűbb és látványosabb. Nem kell a diáknak megtanulni minden pozitív számot (tényt). 

Elegendő megtanulni néhányat, és néhány szabályt (tízes számrendszer), máris összeáll a 

kép. Ezek után többet tud, mint amennyit megtanult. Olyan kérdésre is tud válaszolni, ami-

re még nem hallotta a választ. Sokkal összetettebb a helyzet a rosszul strukturált világ ké-

peinél. Az üzleti döntéshozó intuíciója irányíthatatlan, nem lehet szándékos.  
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5.2 Tudásgyűjtés 

Értekezésem előző fejezetében a hallgatólagos tudás jelentőségét hangsúlyoztam. Ezek a 

fokális tudások azért kaptak külön hangsúlyt, mert kevesen foglalkoznak velük. Ez nem azt 

jelenti, hogy ritkán említik, hanem azt, hogy nincsenek javaslatok a használatára. Ebben a 

fejezetben a személyes tudás szavakba önthető, vagyis járulékos részét vizsgálom. A köny-

nyebb tájékozódás végett megemlítem, hogy itt adatokról és dokumentumokban lévő szö-

vegekről van szó. A dokumentumok és adatok menedzselése vonzó terület az IT számára. 

Az adat-és szövegbányászattal itt nem foglalkozom, egyrészt azért, mert majdnem minden 

meg van oldva, másrészt azért, mert értekezésemet elvinné olyan programozói dilemmák 

felé, amelyekkel az utóbbi húsz évben már nem foglalkozom. Amit vizsgálok, az a járulé-

kos tudás gyűjtése, és az abban résztvevők. Ez a terület tipikus senkiföldje. Ezt abból lá-

tom, hogy a tudásgyűjtésről írt cikkünk (Baracskai, Velencei, 2002) a legkeresettebb. Akik 

a tudásbázis építésének szempontjából vizsgálják, azoknak hiányos az emberismerete, akik 

a csapatmunka szempontjából, azoknak ismeretlen a tudásgyűjtés.  

A tudásgyűjtés és tudásrendezés egy folyamat, melynek során az üzleti döntéshozás sze-

replőinek a döntéshez szükséges tudását kell feltárni. A tudásgyűjtés a tudás kihúzását, 

szavakba öntését jelenti. (Velencei, 1998) Résztvevői a döntéstámogatók, a döntéshozó és 

a tudásrendező. A tudásrendező az angol Knowlegde Engineer megfelelője. Több helyen 

tudásmérnök-re fordítják, de ennek a szónak más olvasata van. Itt inkább rendezői, mint 

mérnöki munkáról van szó. A tudásrendező és a döntéshozó először a döntési dilemmát 

határozzák meg. A tudásbázis építésének csak akkor van értelme, ha tudom, hogy mit aka-

rok megtudni. Ez minden esetben így van, ha a számítógépet akarjuk segítségül hívni. Fon-

tos, hogy tudjuk, mi az output, hogy az inputot meghatározzuk. A tudásgyűjtés azoknak a 

fogalmaknak az összegyűjtése, amelyeket az üzleti döntésekben használnak. Fontos ezeket 

tisztázni, definiálni jelentésüket, mert a tudásbázis felépítéséhez ezeket fogjuk használni. 

Gyakran a legegyszerűbbek meghatározása a legnehezebb. Az üzleti döntéshozó fejében 

olyan mélyen van, hogy a tudásgyűjtés során nem is gondol rá. Tudásrendezői munkám 

során többször előfordult, hogy a döntéstámogatók és/vagy a döntéshozók a számukra tri-

viális fogalmat nem tudták kimondani, pedig az üzleti döntés meghozatalához, elfogadtatá-

sához és magyarázatához ez nélkülözhetetlen volt. (Velencei, 2000) Ez olyan, mikor új 

nyelvet tanulunk, és el kell mesélnünk egy napunkat. Jót derülnénk, ha tényleg csak az 

történne. Könnyen felkészülünk az előadásra az éppen tanult nyelven, lehet, hogy a vizsgát 
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is letesszük, de ha hirtelen az utcán megkérdezi egy turista, hány óra, nem tudjuk a választ. 

Pedig sokkal egyszerűbb, mint az előadás. A fogalmak egy-egy esemény felidézésekor, 

elmesélésekor hirtelen és sokkal könnyebben villannak be. Ezért nagyon fontos része a 

tudásgyűjtésnek a beszélgetés. Tudásrendezői tapasztalataim azt sugallják, hogy a tudás-

gyűjtésben résztvevő üzleti döntéshozók és döntéstámogatók sokkal többet tudnak meg 

egymásról, mint bármelyik értekezleten. A tudásbázis formalizált feltöltése megköveteli, 

hogy írják le azokat a fogalmakat, amelyeket egyébként nap mint nap használnak. A tudás-

gyűjtés előtt keveseknek jut eszébe, hogy tisztázzák magukban, és munkatársaikkal is 

megértessék, milyen jelentést adnak az olyan gyakran használt fogalmaknak, mint pl. siker, 

lojalitás vagy üzleti folyamat. (Dörfler, Velencei, 1999) Ezek csak úgy záporoznak egy-

egy értekezleten, de ha a köztük lévő kapcsolatokat firtatják, sokan bajban vannak. A tu-

dásgyűjtés közben kialakul egy tolvajnyelv. Egyes fogalmaknak csak ott és akkor van 

olyan jelentésük. Ezek szimbólumok, amelyeknek a jelentése teljesen levál(ha)t eredetijé-

ről. Használatuk odatartozást is jelent, aki nem használja azokat, könnyen elveszítheti tag-

ságát. „A döntés sokkal több annál, mint ok a cselekvésre. Lehetőséget nyújt az erény és az 

igazság meghatározására, annak a felfedezésére vagy értelmezésére, hogy mi is történik, 

mit is csinálnak a döntéshozók, és hogy mi indokolja tetteinket. Alkalmat ad arra, hogy a 

történtekért szétosszák a dicsőséget és felelősséget, és ezáltal arra is, hogy gyakorolják, 

megkérdőjelezzék és megerősítsék a barátságokat, ellentéteket, a hatalmat vagy a státust. 

Az hogy a döntéshozatalban résztvevő emberek több időt fordítanak a szimbólumokra, 

mítoszokra és rituálékra, az azért van, mert azok jobban érdeklik őket, mint az eredmény.” 

(March, 2000, 226. old.)  

A tudásrendező legkönnyebben úgy tudja megértetni a döntéstámogatókkal és a döntésho-

zókkal a tudásgyűjtés lépéseit és a tudásbázis elemeit, hogy egy prototípust építenek. A 

prototípus segítségével lehet rávilágítani a még tisztázatlan fogalmakra is, vagy rákérdezni 

a még ki nem mondottakra. A prototípus ne legyen egy már felállított hasonló tudásbázis 

rövidített bemutatása. Mindig veszélyes egy meglévő tudásbázissal kezdeni. Ez a kérdő-

ívekre adott válaszokhoz hasonlíthatna. Az üzleti döntéshozót az azon lévő kérdések 

(ugyanúgy, mint a tudásbázisban lévő fogalmak) befolyásolják. Csak az előre meghatáro-

zott fogalmakra fog figyelni, bár könnyen elképzelhető, hogy más fogalmakkal gondolko-

dik. A kérdőív-hasonlatnál maradva, megjegyzem, hogy vannak olyan kérdőívek is, ame-

lyek végére odabiggyeszthetjük saját fogalmainkat, de ez a végeredményt változatlanul 

fogja hagyni. Az üzleti döntéshozásban a tudásbázist építők csak törjék a fejüket egy saját 
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prototípus építésén. Tapasztalataimból tudom, hogy milyen jó hallani, mikor a végén el-

hangzik: aha, már értem, hogy min is kell gondolkodnom. A döntéstámogatóknak és a dön-

téshozóknak át kell élni a tudásgyűjtés kommunikációs részét is. „Amikor például fölidéz-

zük valakinek a szavait, akkor nem csupán az ő helyébe képzeljük magunkat, hanem azt is 

kinyilvánítjuk, hogyan látjuk mi a dolgokat, szemben azzal, ahogyan mások látják. Eköz-

ben persze, sokszor észrevétlenül is, nagy hatással van ránk mások szemléletmódja.” (Da-

rab, 1991, 71. old.) Ahogy elkészül a tudásbázis első változata, a legfontosabb az új tudás 

megértése. Itt nemcsak a döntési javaslat megértéséről van szó, hanem a tudásbázis összes 

elemének elfogadásáról. A tudásmegosztás ebben az esetben a döntéstámogatók és a dön-

téshozók kimondott tudásának tudásbázisú rendszerbe való illesztését jelenti.  

A tudásgyűjtés szereplői közül kiemelem a tudásrendezőt. A tudásgyűjtésen belül ez a leg-

kevésbé vizsgált tevékenység. Kevés elképzelés van ennek fejlesztéséről. Ez annak a kö-

vetkezménye, hogy a szükséges tulajdonságok homályosak. Azt már sok gyakorló tudás-

rendező érzi, hogy a tudásbázisú keretrendszer ismerete kevés a tudás megszerzéséhez. A 

tudásmegszerzés nemcsak interjú, hanem inkább tudáskreálás. Nem a keretrendszer isme-

retén alapuló tevékenység. A tudásbázis felépítése nemcsak a döntéstámogatók és a dön-

téshozók tudásának kiszívásából, hanem annak rendezéséből és nagyon gyakran gyarapítá-

sából is áll. Sokan azt gondolják, hogy elég egy jó keretrendszer és annak a „helpje”, és az 

üzleti döntéshozók és támogatók már neki is foghatnak a tudásbázis feltöltésének. Felsoro-

lom a tudásrendező szükséges tulajdonságait (Baracskai, Velencei, 2002), amelyeket több 

éves tudásrendezői munkám során fedeztem fel. A felsorolás nem fontossági sorrendben 

történik, bár az első tulajdonság, ahogy később bemutatom, kiemelkedően fontos. 

o Odafigyelés 

Fontos, hogy megszimatolja mások érzelmeit. Tudjon odafigyelni és összpontosítani arra, 

amit mondanak, de arra is, amit kérdez. Kérdeznie kell, ha egy fogalom jelentése nem vilá-

gos. Ezen kívül meg kell értenie azt, hogy mi ösztönzi a döntéstámogatókat és a döntésho-

zókat. Fel kell ismernie a szervezeten belüli erőforrásokat és a hatalmi viszonyokat. 

o Képekben gondolkodás 

A döntéstámogatók és a döntéshozók tudását a tudásrendezőnek fel kell bontania apró rész-

letekre. Majd ezeket új rendszerbe foglalni. A köztük lévő új kapcsolatokat (szabályok) 

meg kell magyarázni. Látnia kell az egész képet, mielőtt azt felrajzolná, a tudásbázisba a 

fogalmakat beépítené. 
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o Türelem 

Ahhoz, hogy tisztázza az üzleti döntéshozók és döntéstámogatók hitét és elképzelését, idő-

re van szükség. Tolerálnia kell a lehetséges pontatlanságot. Persze meg kell találni ennek is 

a határait. Vannak döntéstámogatónak álcázottak, akiknek sohasem lehet rájönni a hitére és 

az elképzelésére. Általában azért, mert nincs is nekik. 

o Időérzék 

A tudásbázist egy meghatározott időn belül kell felépíteni. Nem szabad a megszabott kere-

tet, ami az üzleti döntések támogatásánál kb. két hónap, lényegesen túllépni, és a költség-

vetésbe is bele kell férni.  

o Konfliktuskezelés 

A tudásgyűjtésben többen vesznek részt. Egymással való együttműködésre kell serkenteni 

a döntéstámogatókat és a döntéshozókat. Segíteni kell azokat a vitákat, amelyek a külön-

böző fogalmak tisztázásakor előfordulhatnak. A konfliktusok felszínre hozhatnak olyan 

nézetkülönbségeket, melyek hasznosak lehetnek a tudásbázis csiszolásához és a döntési 

javaslat elfogadtatásához.   

o Nonverbális kommunikáció 

Az üzenet átadása gesztikulációkon és arckifejezéseken keresztül lényeges része a tudás-

rendező munkájának. Az üzleti döntéstámogatók és a döntéshozók általában érzékeny em-

berek, és a különböző negatív gesztikulációk leblokkolják, míg a pozitívak serkentik 

együttműködésüket. 

o Rugalmasság 

Az üzleti döntéstámogatók és a döntéshozók tudása a rendezéskor változásokon megy ke-

resztül. Az új tudást, más szóval a másképp rendezett tudást nehezen tudják elfogadni, mert 

ragaszkodnak az elsőre kimondott fogalmakhoz. Ez a hozzáállás fékezi a tudásgyűjtését. 

Az igazi rugalmasság nem azt jelenti, hogy mindenről le kell mondani, csak azt, hogy min-

den újat érdemes megvizsgálni. Legyen a tudásrendező előítéletek nélküli, de ne legyen 

végső ítélet hiányában. 

o Az üzleti döntés lényegének ismerete 

A kényes kérdések egyike. A tudásrendező nem ismerheti a döntés lényegét, mert akkor a 

tudásrendező döntéstámogatók és a döntéshozók nélkül is fel tudná építeni a tudásbázist. A 
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tudásrendező ismeri a döntés modellezését, de szükséges ismernie nagyvonalakban az üz-

leti döntést is. Ellenkező esetben gátolhatja a tudásgyűjtést, képtelen lesz kérdéseivel azt 

segíteni.  

o Vezéregyéniség 

A tudásgyűjtés kezdetén, amikor még nem az üzleti döntésről, hanem a tudásbázis építésé-

ről van szó, a tudásrendezőnek be kell mutatnia az elképzelést. Erre a legjobb a már emlí-

tett prototípus készítése. Fontos, hogy a tudásrendező nemet tudjon mondani az esetleges 

téves elképzelésekre anélkül, hogy túl rideg lenne. Saját ötleteit a tudásgyűjtésben résztve-

vők számára hitelesen kell bemutatnia.  

o Íráskészség 

A döntéstámogatásról szóló jelentést úgy készítse el a tudásrendező, hogy hűen és érthető-

en tükrözze a tudásbázis építésének a folyamatát. Legalábbis a résztvevők számára legyen 

érthető. A kívülállók gyakran panaszkodnak, hogy nem értik a jelentést. Ez általában azért 

van, mert a döntéstámogatás lényegét nem értik. Nem szabad a tudásrendezőnek abban a 

csapdába esni, hogy a kívülállókra összpontosítson, és jelentés helyett tankönyveket írni. 

o Humorérzék 

A tudásbázis építése fárasztó munka. Gyakran kell szüneteket tartani, és ilyenkor a cseve-

gésen van a hangsúly. A humorérzék nagyon jól jön ilyenkor. 

A tudás rendezése egy új szakma. Sokan próbálkoznak az elsajátításával. Néhányan az IT-

ből jönnek, néhányan már belekóstoltak a tanácsadói munkába, és vannak köztük oktatók 

is. Senki sem készült fel rá, mert nem volt kitől tanulni. Több saját magát képző (self-

made) tudásrendezőt minősítettem, és írtam le az előzőekben felsorolt tulajdonságokkal. A 

felépített tudásbázisban az odafigyelés volt a leginformatívabb tulajdonság. Leolvasva egy 

szabályt „A tudásrendező informatív tulajdonságai” c. ábráról, kiváló volt a tudásrendező, 

ha az odafigyelése együtt érző volt és a rugalmassága képlékeny. 
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13. ábra: A tudásrendező informatív tulajdonságai 

Odafigyelni a döntéstámogatókra és döntéshozókra, megérteni gondjait és úgy támogatni, 

hogy közben érezze, róla szól minden, ez meglehetősen nehéz. Egy kis alázat és tisztelet is 

kell hozzá, amit csak kevesen vállalnak fel. Ezt gyakran szoktam hangoztatni az informati-

kára specializálódó hallgatóknak is. Az odafigyeléshez érzelmi és szociális intelligenciára 

van szükség. Az, aki nem érzi magát biztonságban, nem lehet nyitott. Ebben az esetben 

elképzelhetetlen, hogy bárki képes lenne tudását felszínre hozni. Nincs tapasztalatlan dön-

téstámogató és nincs tapasztalatlan döntéshozó. Vannak viszont életművészek, akik már 

hosszú ideje ott dolgoznak, de a diszciplínából keveset tapasztaltak. Az érzelem szükséges, 

de nem elégséges feltétele a tudásgyűjtésnek. A társas érzékenység, a ráhangolódás mások-

ra, a hallgatás és meghallgatás művészete, az EQ, mint minden csoportmunkában, a tudás-

gyűjtésben is meghatározó. Goleman (2002) nyomán állítom: mélyebb meggyőződést je-

lent, ha valamit szívünkkel is tudunk. Az érzelem szükséges ahhoz, hogy beleélje magát, 

de elégtelen ahhoz, hogy a diszciplína állását leírja. Ehhez értelem kell. Ez gyorsan kide-

rül. A tudásrendező a tudásgyűjtés során felismerheti azokat, akiknek bármelyik hiányzik. 

A profi tudásrendező az eredmény alapján rájön, ki a tudás birtokosa, és döntés előkészíté-

sénél csak vele érdemes dolgozni.  

Miért mondom, hogy a tudásgyűjtés támogatja az üzleti döntéshozó személyes tudásának 

hallgatólagos részét is?  Nem győzöm hangsúlyozni, hogy a tudásgyűjtéskor nemcsak szá-

mokra és mérhető döntési szempontokra támaszkodhatnak az üzleti döntéshozás szereplői, 

hanem olyan fogalmakra, érzelmekre, megérzésekre, amelyek nehezen önthetők szavakba. 

„Időnként az ember valaki mással közvetlenül megosztja hallgatólagos tudását. Például 

amikor Tanaka Ikuko elmegy inasnak az Osaka International Hotel vezető pékje mellé, 

megfigyelés, utánzás és gyakorlás útján sajátítja el hallgatólagos ügyességeit, melyek saját 

hallgatólagos tudásának részévé válnak. Más megfogalmazásban: „beleszocializálódik” a 

mesterségbe.” (Nonaka, 2007, 78. old.)  
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5.3 Tudásgyarapodás 

Tovább vizsgálva a személyes tudás típusainak kapcsolathiányát, nélkülözhetetlen boncol-

gatni a személyes tudás gyarapodását. A tudásgyarapodás közben a tudás explicit (szavak-

ba önthető) elemeinek befogadása előbb-utóbb olyan metasémákhoz is vezet, amelyek 

hosszú ideig hallgatólagosak maradnak. A tudásgyarapodást lehetetlen, de legalábbis na-

gyon nehéz elválasztani az észleléstől. Olyan döntéspszichológiai kutatók, mint Kahneman 

és Twersky (1982) kiváló eredményeket értek el az üzleti döntéshozó észlelésének vizsgá-

latában. Röviden bemutatom azokat a csapdákat, amelyek tátongnak a tudás gyarapodására 

kényszerültek előtt. Ha az üzleti döntéshozás szereplőinek sikerül kikerülniük ezeket a 

csapdákat, de legalábbis javarészüket, akkor más akadályokba is ütközhetnek a tudás befo-

gadása előtt. A vállalat meglévő hangulata és értékei hatnak a tudás gyarapodására. Az 

értékek közül hangsúlyozom a vállalat viszonyát a kétes és friss tudáshoz. 

A döntési helyzet felismerése az észleléstől és azok csapdáitól függ. A pszichológusok 

felfedezték a tudásgyűjtés és/vagy feldolgozás néhány buktatóját. Mindenki hajlamos bele-

pottyanni ezekbe a csapdákba. Ezek beépültek az emberbe, ezért gyakran nem veszi észre 

őket. Az észlelés buktatóit számos kísérlet támasztja alá. „Senki sem tudja megszabadítani 

gondolkodását ezektől a mélyen gyökerező fogyatékosságoktól, de mindenki képes arra, 

hogy megtanulja megérteni, és ellensúlyozni a csapdákat.” (Hammond, Keeney, Raiffa, 

1999, 7. old.) Az egyik kísérletben hasonló árú ajándékot adtak hallgatók két csoportjának. 

Senki sem volt elégedett, mindenki a másik csoportnak adott ajándékra áhítozott.  Később 

megpróbálták rábeszélni őket, hogy cseréljenek. Nem akartak. Az igazi váratlan fordulat az 

volt, mikor azt mondták nekik: az ajándékok lopottak. Senkit sem zavart. A kérdésre, vi-

szont ha azzal kezdték volna, hogy: itt egy lopott cucc, hazavinné valaki? Mindenki azt 

válaszolta: Nem! Teljesen mindegy, hogy abban nem hittek, hogy lopott ajándékot kaptak, 

vagy elhitték volna, hogy lopottat akartak rájuk sózni. Sokan megértik, hogy a döntési 

helyzet felmérésekor nem készítünk mérleget a pozitív és negatív jelek között, hanem ame-

lyik erősebb, annak alapján adunk jelentést a jeleknek. Az üzleti döntéshozás szereplői 

gyakran lehorgonyoznak a múltbeli eseményeknél. A döntéspszichológusok egy másik 

kísérletben megkérdezték az emberektől, hány lakosa van Törökországnak, de előtte befo-

lyásolták őket. Az egyik csoportban 35 milliót emlegettek, a másikban 100 milliót. A má-

sodik csoport tagjai lényegesen felülbecsülték Törökország lakosságát. Még akkor is le-

horgonyoztak, nehezen vagy sehogy sem tudták elfogadni a dolgokat, ha azok igazolhatók 
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voltak. Így van ez a számtani műveletekkel. Hiába igazoljuk, hogy egy más hozzáállás 

segítségével a számolás ugyanúgy igazolható, mint a megszokottal. Akik benne vannak 

ebben a csapdában, képtelenek megismerni azt, amire nem tanították meg őket.  

A döntési helyzet észlelésének legveszélyesebb csapdája a status quo. „Mindannyian sze-

retjük azt hinni, hogy döntéseinket racionálisan és objektíven hozzuk meg, de igazság sze-

rint mindannyiunknak vannak előítéletei, és ezek az előítéletek befolyásolják a döntésein-

ket. A döntéshozók például erős elfogultságot mutatnak az olyan döntési változatok iránt, 

amelyek fenntartják a status quo-t.” (Hammond, Keeney, Raiffa, 1999, 8. old.) Ha a dön-

téshozás szereplői elmulasztják a változtatásra alkalmas helyzetek kihasználását, később 

képtelenek lesznek a status quo-tól megszabadulni. Ennek forrása mindenkiben mélyen 

benne van. A nevelés része volt: a kitaposott utat ne cseréld kitaposatlanra! Ahogy Einstein 

is mondta, a józanész nem más, mint egy rakás előítélet, amellyel kamaszkorodig teletömik 

a fejed. A változás az e-korszakban kitaposatlan útra terelheti a döntéshozás szereplőit. 

Sokan felvállalják a „megszokott kibírhatatlan”-t és elkerülik az „új kibírhatatlan”-t. Igye-

keznek úgy rendezni és stabilizálni a körülöttük lévő világot, hogy soha ne léphessen fel 

semmiféle váratlan esemény. Az üzleti döntéshozó nehezen fogadja el azokat az új tudás-

elemeket, amelyek cáfolják a meglévőket. A tapasztalat kitörlése nagyon nehéz, mert az 

üzleti döntéshozás szereplői mindig tudnak olyan új tudáselemet szerezni, amely életké-

pesnek hagyja meglévő tudásukat, és ezzel megerősítik a status quót.  Csak azt képes ész-

lelni a környezetéből, amiről van tapasztalata. A „csak azt hiszem, amit látok” a „csak azt 

látom, amit hiszek”-re változik. „New Yorkból mindenki annyit lát, amennyit belső stati-

kus rendszere látni enged. New York dinamizmusát az mutatja, ahogyan a látogató világ-

képét – legyen az bármiféle – összevissza kavarja a város.” (Pirsig, 1998, 302. old.) Sokan 

rájöttek, hogy hasznot hozhat, ha úgy okoskodnak, mint mások. Az iskoláztatás során ezt 

jutalmazzák is. Ez a szocializáció oda vezethet, hogy elsorvad észlelésünk, és már azt sem 

láthatjuk, amit láthatnánk. Azt látjuk, amire a múltban megtanítottak bennünket. Az üzleti 

döntéshozás szereplői is csak azt a jelet észlelik, persze ha odafigyelnek, amelyről van 

meglévő sémájuk. Ez a szelektív figyelem. Ebből következik, hogy a döntéshozók és a 

döntéstámogatók sok mindent látnak, de hiába látják, ha nem figyelnek oda. Ebből legke-

vésbé sem következik, hogy nem vehették volna észre, ha odafigyelnek. Mindig az éppen 

domináns jelre figyelünk, ez meghatározó a tudásgyarapodásban.  

Tapasztalataim azt mutatják, hogy az üzleti döntéshozás szereplőinek az a meggyőződésük, 

hogy minél több tudás gyűjtésére van szükség a döntéseikhez. Ez a hozzáállás téves. A sok 
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jel észleléséből nem következik a valóság észlelése. Ahhoz, hogy a jelek közötti kapcsola-

tot felismerjük, ismerni kell az egészet. Ha nem tudjuk, mihez tartoznak a jelek, akkor sok 

olyan összefüggést is elképzelhetünk, ami nem az ott és akkor valóságról szól. Egy régi 

indiai mesében néhány embernek bekötötték a szemét. Egy elefántot állítottak eléjük és 

megkérdezték tőlük, mit tapogatnak. Különböző válaszokat kaptak. Olyanokat, hogy fal, 

legyező, cső, farönk, attól függően, ki mely részét tapogatta az elefántnak. A rendelkezésre 

álló jelek alapján – nem látva az egészet – mondtak ítéletet. Az eredmény világos. A tanul-

ság is világos az empirikus emberi megismerés korlátjáról. A részek másmilyenek, amikor 

külön vannak, mint amikor „egyben vannak”. Az egész jellege levezethetetlen a részek 

jellegéből, az egész nem a részekről alkotott képek összege, hanem valami más. Van egy 

másik tanulság is. A példabeszéd végén jön egy „nyitott szemű” ember, aki azt mondja: ez 

elefánt. A megismerés nem a részekből, hanem az egészből indul ki. A „miről dönt?” kér-

dést megelőzi a „mit lát?” kérdés. Pontosabban a „mit láthat”? Van-e esélye egy kívülálló-

nak, akinek szintén be van kötve a szeme? Igen, ha döntésképes. Nem azért, mert mindent 

lát, hanem azért, mert el tudja képzelni azt is, amit nem lát. Van egy harmadik tanulság is. 

Van, aki megpróbálja cáfolni a bekötött szeműek hipotéziseit (elképzelések a valóságról). 

Új hipotézist állít fel, és azt mondja, hogy elefánt. Ezek után a „bekötött szeműek” újra 

ellenőrizhetik a valóságot, és most már rájöhetnek, hogy az általuk észlelt részek megfelel-

nek az egésznek. Gyakran hallani: „Lépj hátra egyet, hogy lásd az egészet!” Mintha a ré-

szekből kellene összeraknunk azt. De az egész már létezik, csak saját paradigmánk nem 

hagyja láttatni azt. „Ahogyan a dallam nem hangokból áll össze, a vers nem szavakból, és a 

szobor nem vonalakból – tépni, nyűni kell, míg az egyből elkészül a sok -, így van ez az 

emberrel is, akinek azt mondom: Te. Elvehetem belőle hajának színét, hangjának színét, 

jóságának színét, sőt ezt újra meg újra meg is kell tennem, de ő többé már nem Te.” 

(Buber, 1991) Az üzleti döntéshozás szereplői nem tudhatják, hogy helyes-e az észlelésük. 

A valóság téves észlelése nem szégyen, de a helyes észlelésre való törekvés elmulasztása 

már az. Ez csak az egészről alkotott kép alapján történhet meg. Az üzleti döntéshozó felis-

meri a kapcsolatokat olyan fogalmak között, amelyekre nem tanították meg, kételkedik 

olyan kapcsolatokban, amelyekre megtanították. Az, hogy valakinek van füle és szeme, 

elegendő feltétel ahhoz, hogy lásson és halljon, de kevés ahhoz, hogy „másképp” is lásson, 

mint ahogy megtanították. A felsorolt észlelési csapdákat az üzleti döntéshozás szereplői 

csak akkor tudják elkerülni, ha tudomásul veszik őket. „Ami nem ér készületlenül, az ellen 

lehet védekezni.” (Hammond, Keeney, Raiffa, 1999. 4. old.) 
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Az üzletelésre készülők meglévő kognitív sémái határozzák meg, hogy milyen tudásforrást 

választanak. Ezekben az esetekben a tudásgyűjtők meglévő tudáselemei dominálnak a ke-

resésnél és nem az oktatóké, mint a régi modellben. Másként történik a meglévő és új tudás 

illesztése. Másként történik a tudás validálása is. Ezek a hozzáállások rászoktatták az új 

üzleti döntéshozókat a tudáselemek sokféle összerakhatóságára. Ha a meglévő tudáselemek 

egy része illeszthető valamely új tudáselemhez vagy elemekhez, akkor a tudáselemek kö-

zött új kapcsolatok jönne létre. Ezt illusztrálom „A fogalmak új kapcsolata” c. ábrával.  

meglévő tudáselemek
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14. ábra: A fogalmak  új kapcsolata 

A fogaskerekekkel a meghajtást és nem a precizitást kívánom ábrázolni. A megváltozott 

tudásgyűjtés jócskán megváltoztatta a tudásgyarapodást is, amelyet a következő fejezetben 

mutatok be. „A konstruktivizmus alapja a tudás kialakulásáról alkotott elmélet, mely sze-

rint a tudás nem bevetül a tanuló ember fejébe valamilyen forrásból és valamilyen közvetí-

tőn keresztül, hanem ott, a tanuló fejében keletkezik, konstruálódik. Hogy még pontosab-

bak legyünk: a konstrukciós folyamat, vagyis a tanulás annak a már létező, és mindig léte-

ző előzetes tudásnak az átalakulása, átstrukturálódása, amely minden ember fejében a 

tudásegészt képviseli, s amely modellszerűen mintegy leírja a világot. Nem vesz fel sem-

mit az agy, hanem átalakul. Ebben az átalakulásban döntő szerepe van a már birtokolt tu-

dásnak, az előzetes tudásnak (prior knowledge), amely segítségével a tapasztalatok értel-

mezést nyernek, s amelyen „belül” az információ-feldolgozó folyamatok zajlanak.” 

(Nahalka, 2007) 

Kevés olyan vállalat van, ahol az értékek között előbb vagy utóbb nem jelenik meg a tu-

dásgyarapodás. A hangulatteremtők közül majdnem senki sem gondol arra, hogy a tudás 

nem csak validált elemekkel gyarapodhat. Ahol biztos tudásra törekszenek, ott csak a régi 
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tudást tisztelik, és sohasem lehetnek élenjárók. A következő egyszerű példából indulok ki. 

A „pénteken esni fog az eső, de szombaton szép idő lesz” több tudást tartalmaz, mint a 

„pénteken esni fog az eső” vagy a „szombaton szép idő lesz”. A tudás elemeiben (a „pén-

teken esni fog az eső” és a „szombaton szép idő lesz”) kevésbé kételkednek, mint az össze-

tettebb tudásban (pénteken esni fog, de szombaton szép idő lesz). Az üzleti döntéshozás 

szereplői nem törekedhetnek egyszerre a tudás gyarapodására és kételkedés csökkentésére. 

E nyilvánvaló felfedezést sokan képtelenségnek tekintik, habár nem az. Csak az vállalja 

tudásának gyarapodását, aki képes lemondani a biztonságról! Amikor a döntéshozók és 

döntéstámogatók a tudás gyarapodására törekednek, akkor a kétes tudás gyarapodása kö-

vetkezik be. A kétes tudás cáfolható, tehát az üzleti döntéshozás szereplői a cáfolható tu-

dásra törekednek. A vitában dől el, hogy beengedik-e az új tudást egy közösségbe.  Ha 

igen, akkor ott és akkor validálni fogják. Az új tudás validálásához nélkülözhetetlen vita 

elfogadásához és megértéséhez szükség van a megfelelő hangulatra, nyitott emberekre.  

A tudásgyarapodást a hallgatólagos tudás „kiszabadításának” nevezik Krogh és társai 

könyvükben. „A tudás alkotását támogatni és nem irányítani kell. Ez magában foglalja a 

kapcsolatoknak és a beszélgetéseknek az elősegítését, valamint a helyi tudás megosztását a 

szervezeten belül, földrajzi és kulturális határokon keresztül. Viszont mélyebb szinten a 

gondoskodás új értelmezését találjuk a szervezetnél, hangsúlyozva az ember közötti kap-

csolatokat, és bátorítva a kreativitást, sőt a játékosságot.” (Krogh, Ichijo, Nonaka, 2000, 4. 

old.) 

Az IT és a pszichológia fogalmai tolakodnak az üzletelésbe, és ezzel gyarapítják a tudást, 

ami gyakran hasznos, de gyakran veszélyes. Ez alatt Schön (1963) nyomán azt értem, hogy 

egy diszciplína fogalmai elmozdulnak (itt a „displacement of concept” kifejezésre gondo-

lok) egy másik diszciplína fogalmai közé. Az üzleti döntéshozás szereplői gyakran meg-

örülnek nekik. Hisznek a fogalmak eltolódásában, de azt is hiszik, hogy az eltolódott fo-

galmak gyakran felboríthatják a meglévő üzleti folyamatokat. A következőkben néhány 

példával illusztrálom a különböző korszakokban a fogalmak tolakodását. A t-korszakban 

az operációkutatás módszerei és azok fogalmai (hálós tervezés, lineáris programozás, szi-

muláció) gyarapították az üzletelés fogalmait. Eltolódtak még az IT szoftverei és fogalmai 

(adatbázisok, táblázatkezelők, intelligens döntéstámogatás, felhasználói jogosultságok – 

adat- és személyiségvédelem) valamint a pszichológia fogalmai (csoportdinamika, motivá-

ció, EQ). Az e-korszakban az IT újabb fogalmai (portálok, Linux-filozófia, vizualizáció) 

tolódtak az üzletelésbe. A t-korszakban az operációkutatásnak és az IT-nek köszönhető 
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néhány fogalom eltolódásának kisebb-nagyobb sikerét a „Fogalmak eltolódása” c. ábrával 

illusztrálom: 
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15. ábra: Fogalmak eltolódása 

Az Excel betörése az üzleti folyamatokba nem találkozott akadállyal. A szimuláció gyak-

ran megakadt az értékrenden, ugyanis nehezen tört be a forgatókönyv-készítés. Az érték-

rendet képtelen volt megváltoztatni. A DoctuS intelligens döntéstámogató rendszerünk1 

elterjedésének akadálya a vállalatok meglévő paradigmája. Fontos észrevenni, hogy amióta 

eltolódott a lineáris programozás és annak fogalomvilága, a paradigmában csak az a kérdés 

lett értelmes, miként optimalizálunk. Ebben a paradigmában értelmetlen a kérdés: keresi-e 

minden esetben az emberi okoskodás az optimumot? Kevesen vették észre, hogy az anyag-

, pénz- és adatáramlás optimalizálása nem fedi le az összes üzleti döntést. Akik észrevették 

a különbséget az önműködtethető és vezényelt üzleti döntések között, és beengedték az 

intelligens döntéstámogatást, azok jól jártak, mert pénzt és időt takarítottak meg. A befo-

gadott fogalmak kényszerítenek. „Ha az egész neveléslélektant egyetlen alapelvre kellene 

lecsökkentenem, azt mondanám: a kizárólagos és legfontosabb tényező, amely befolyással 

van a tanulásra, az, amit a tanuló korábban már megtanult.” (Mihály, 2000)   

Az üzleti döntéshozás szereplői a számukra elérhető és érthető üzleti tudásra törekednek. A 

tudásgyarapodásnál a frissesség fontos elvárás. Valamikor régen sokat foglalkoztak a kü-

lönböző diszciplínák tudásfelezési idejével. Ezt tudáselavulásnak nevezik. Akkoriban a 

leggyorsabban elavuló tudások is négy-öt évig állták a sarat. Könnyen rávághatnám, hogy 

                                        
1 http://www.doctus.info/htms/hu/doc 
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az üzletelésben ez ma hónapokra csökkent. Mégsem kapkodok, mert ez csak a döntéshozás 

szereplőinek a döntéshez szükséges tudására vonatkozik. Kétségtelen, hogy egy új szoftver 

lecseréli a régit. És amennyiben ennek kezelését vesszük tudásnak, akkor tényleg követhe-

tetlenek a változások. Ha viszont az új szoftverekben való tájékozódást vesszük tudásnak, 

akkor azt is mondhatjuk, hogy az e-korszakban meghosszabbodott az elavulási idő. Ha a 

tényeket vizsgálom, akkor mondhatom, hogy az elavulási időben semmilyen változás 

nincs, mert pl. a tőzsdei árfolyam ugyanúgy naponta változik. Ez is csapda. A web adta 

lehetőség a tények elavulási idejét is csökkentette, mert régebben az elavuláshoz vezető 

megtalálás sokkal tovább tartott, mint ma. A valóság megközelítéséhez a köznapi nyelvben 

használt naprakész tudást az üzletelésben lecserélem percrekészre. Erre minden lehetőség 

megvan. Viszont a percrekész tudás kétes. Az e-korszakban kiválóságnak számít a kétes új 

tudás itt és most validálása. Erre csak olyan emberek képesek, akik látják az egészet, és 

benne az új tudás helyét. Ez azért nehéz, mert az új tudásra általában a fiatalabbak nyitot-

tak, de bennük még nem állt össze a kép, egyszóval képtelenek (validálni). A frissesség 

nem lehet azoknak a jelszava, akik nem tudják, hogy mire jó a tudásfrissítés. Az életfogy-

tiglani tudásgyarapodás lényege, hogy ott és akkor másra lesz szükség, mint itt és most.  
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5.4 ÚJ kapcsolatok a tudáselemek között – e-
döntéshozó 

A döntéshozó tudáselemeinek kapcsolata a tudásgyűjtés és gyarapodás keretein belül vál-

tozik. Miként működhetnek a döntési folyamatok a személyes tudás változása után? A dön-

téshozásban nagyobb szerepet kap a hallgatólagos tudás. Másképp gyarapszik, másképp 

gyűjtik össze. Ezt a következő esetpéldával illusztrálom, melynek elkészítésében tudásren-

dezőként vettem részt. Az esetpéldát egy bank kérésére készítettem, a hitelbírálati döntések 

támogatására. A döntéshozás szereplői először a döntési dilemmát fogalmazták meg. A 

vállalati hitelkérelmek eldöntéséhez a hitel kockázatának minősítésére volt szükségük. En-

nek a minősítésnek a következő értékeit határozták meg: óriási, nagy, közepes, alacsony, 

jelentéktelen. A döntési szempontok összegyűjtése, azok értékeinek meghatározása volt a 

következő lépés. Összesen harmincegy szempontot határoztak meg, ebből húsz volt függet-

len, azaz input attribútum. Ezekkel tizennégy hitelkérelmet minősítettek. A tizenegy függő 

szempont értékeinek meghatározásához 1148 szabályt mondtak ki. Tehát azt mondhatom, 

szakértők voltak. A tudásbázis adatait mutatja „A bank tudásbázisának jellemzői” c. ábra.  

 
16. ábra: A bank tudásbázisának jellemzői 

A húsz input attribútumból mindössze négy volt számszerűsíthető, melyet a bank adatbázi-

sából „bányásztak” ki, és meghatározott paraméterek alapján klasztereztek. Ez után kerül-

tek a szakértőrendszer tudásbázisába. „A bank tudásbázisának deduktív gráfja” c. ábra mu-

tatja a hitelbírálati szempontok közötti kapcsolatokat. A nyíl a számszerűsíthető attribútu-

mokra mutat az ábrán. 
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17. ábra: A bank tudásbázisának deduktív gráfja 

A szakértőrendszer deduktív következtetésnek eredménye a következő „A hitelkockázatok 

minősítései” c. ábráról olvasható le. 

 
18. ábra: A hitelkockázatok minősítései 

Megvizsgáltuk a tudásbázist, és a szakértőrendszerrel redukáltuk a döntési szempontokat. 

A redukció eredménye a döntés releváns szempontjainak kiválasztása és a köztük lévő „ha 
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… akkor” kapcsolatok meghatározása. A redukció eredményéből észrevehetjük, hogy ke-

vesebb szempont alapján is ugyanazt a döntést lehet hozni. Tézisem illusztrálásához ki-

emelem, hogy ezek közül egyik sem számszerűsíthető. A három releváns szempont alapján 

kapott értékelés „A hitelkockázatok minősítései a releváns szempontok alapján” c. ábrán 

látható.  

 
19. ábra: A hitelkockázatok minősítései a releváns szempontok alapján 

Két dolgot is illusztrál ez az esetpélda. Először, hogy a döntéshozás szereplői hisznek ab-

ban, hogy az input szempontok húsz százaléka számszerűsíthető, azaz húszból négyet az 

adatbázisukból lehet kibányászni. Másodszor, hogy a szakértőrendszer induktív következ-

tetésével igazolni tudjuk: azok nem eléggé informatívak, azaz nem relevánsak a hitelkoc-

kázati minősítésekben. Megvizsgálhatjuk a számszerűsíthetők informativitását, akkor a 

következőt látjuk. A „Döntési szempontok informativitása” c. ábrán látható, hogy a szám-

szerűsíthető szempontok magasabb informativitással rendelkeznek. A számszerűsíthető 

technológia (azaz azok száma) a legkevésbé rossz informativitású (0.37), tehát fontos, és 

egyszerűen mérhető.. Hasonló informativitású a kereslet, de gyorsan hozzáteszem, hogy ez 

is becslés. Ennek lehet egy olyan olvasata, hogy a bank kevésbé tartja kockázatosnak azo-

kat a vállalatokat amelyek „gyorsabban átállhatnak” más technológiákra. 
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20. ábra: Döntési szempontok informativitása 

Ha az üzleti döntéshozás szereplői a tudás gyarapodására törekednek, akkor a kétes tudás 

gyarapodása következik be. A kétes tudás cáfolható. A vitában dől el, hogy elfogadják-e az 

új tudást, azaz például az illusztrációban bemutatott döntéshez szükséges szempontok re-

dukálását a számszerűsíthetetlen szempontokra.  Ha igen, akkor validálva van, ha nem, 

akkor cáfolva. Az 5. fejezetben leírtakból következik második tézisem: 

II. tézis 

Állítom, hogy az e-döntéshozó több, de kétes tudás alapján hozza döntéseit. Annak 

ellenére, hogy megsokszorozódott az adatok száma, felértékelődik az intuíció. Az e-

döntéshozó annak alapján dönt, amit ő és/vagy a döntéstámogatók meg tudnak talál-

ni. A modern döntéstámogatók nem azzal jeleskednek, hogy ismernek egy-két adat-

feldolgozási módszert, hanem azzal, hogy tudják, hol és miként gyarapíthatják tudá-

sukat, és annak elemei miként építhetők be az önműködtethető és a vezényelt üzleti 

folyamatokba. 



 

62 

Velencei Jolán: Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban 

 

6 Az üzleti döntéshez szükséges tudás megosz-
tása 

A British Petroleum a 20 millió dolláros tudásmenedzsment költségvetésének 20%-át 

szoftverre és hardverre költötte, 80%-át az alkalmazottak képzésére és a vállalat értékrend-

jének átalakítására. Az üzleti döntésekhez szükséges tudás menedzseléséhez a hallgatóla-

gos tudást a döntéstámogatók és a döntéshozók fejéből kell kihúzni, szavakba önteni, és 

tudásbázisokban rendezni. Ez az a tudásmegosztás, ami növelheti a vállalat értékét, amiben 

más lehet - ami versenyelőny, vagy hátrány. Behatolhat-e a tudásmegosztás az üzleti dön-

tésekbe? Elfogadják-e az üzleti döntéshozás szereplői, hogy tudásukat menedzseljék, azaz 

megosszák egymással. „Ahhoz, hogy megértsük a változás folyamatát, úgy kell gondol-

kodnunk, mint egy biológus és nem úgy, mint egy vezető. A legtöbb változás hasonlít a 

biológiai folyamatra: kezdeti gyorsulás, majd az idő előrehaladtával a hatás lassan és fo-

lyamatosan csökken. Ha a fejlődés túl korán megáll, még mielőtt a szervezet elérné lehető-

ségeinek a határait, annak az az oka, hogy a fejlődés elkerülhetetlen akadályokba ütközött. 

Hasonló helyzetekben a vezetőt inkább kertészekhez lehetne hasonlítani, akik virágaik 

mellett álldogálva könyörögnek (vagy épp parancsolják), hogy fejlődjenek és növekedje-

nek. Tartós hatása nem annak van, amikor felszólítjuk az embereket a keményebb munka-

végzésre, és hogy mostantól elkötelezettebbek vagy lelkesebbek legyenek.” (Senge, 2007) 

Nem könyöröghetünk, és nem is parancsolhatjuk meg az üzleti döntésekhez szükséges tu-

dás megosztását.   

Milyen elkerülhetetlen akadályai vannak a tudásmegosztásnak? Egy riportban Bill Gates-et 

az újságírók provokálták a dotcom cégek jövőéről. – Persze, maflák, persze, hogy egy lufi 

az egész! De nem értitek a lényeget! – mondta, és „az egészet az aranylázhoz hasonlította: 

akkoriban tudniillik, jobb üzlet volt Levi’s nadrágot, csákányt, ásót, lapátot és szállást el-

adni az aranyásóknak, mint aranyásónak lenni.” (Friedman, 2006, 60. old.) Lufi-e a 

Wikipédia, a szabad enciklopédia, amit bárki szerkeszthet? Nem tudom, hogy a tudásmeg-

osztásnak ez a változata lufi-e, de butaság lenne észrevétlenül hagynom. Gyárt-e a szaba-

don épített tudásraktáraknak valaki ásót és lapátot, és meggazdagszik-e belőle vagy sem, 

azzal itt nem foglalkozom. De egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy a Wiki-hez hasonló 

tudásraktárak előidéznek egy kétes tudásra alapozott üzleti döntés-lázt. Ahogy B. Russel 

mondja: „Ne féljünk a különc elképzeléstől! Minden ma elfogadott elképzelés különc volt 

egykor.” Mégis sokan aggódnak, hogy a weben található szócikkek elfogadhatók-e. Láttak 

már enciklopédiaszerkesztőt munka közben? Mi garantálja, hogy a néhány száz jogosít-
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vánnyal rendelkező ember tudása validált? Miért vannak olyan sokan meggyőződve, hogy 

a jogosítvánnyal a zsebükben tudásuk bizonyított, és hogy tévedhetetlenek? A „Nature” 

című folyóirat a Wikipédia tartalmát csak kevéssel találta hibásabbnak cikkenként, mint az 

„Encyclopedia Britannica”-ét. Abból, hogy ritkaság a tévedés egy nyomtatott enciklopédi-

ához képest, nem következik, hogy a szabadon gyártott tudás validált, de arról legalább 

feltételezzük, hogy kétes. Ezek után láthatjuk: a szabadon gyártott tudás nem hatalom, ha-

nem veszély a nagy bukásra, vagy esély a nagy ugrásra. Ez már nagyobb változás, mint 

szoftverrel támogatni az adat és/vagy dokumentum raktárakat, amit sajnos sokan a tudás-

menedzsment egyetlen gyümölcsének gondolnak.  

Tudásrendezői munkámban gyakran az első megbeszélés legelején említettem a British 

Petroleum esetét. A furcsa az volt, hogy sokan bólogattak rá, viszont előbb-utóbb vissza-

visszatértünk az IT vásárlásra. Veszélyes lenne ebből az esetből azt a következtetést levon-

ni, hogy nagyon keveset kell költeni az IT-re. Tudniillik itt vannak piaci árak, és azoknál a 

jobb cégeknél, akik kész IT termékeket vásárolnak, csak az a kérdés, hogy drágábbat vagy 

olcsóbbat vesznek. Azokról, akik ismeretlen IT cégekkel megkonstruáltatják és legyártat-

ják az eszközöket, nem érdemes beszélni, mert ők gyakran nem figyelnek a lényegre, mű-

ködik-e majd. Ha az olcsóbb késztermék mellett döntenek, tudniuk kell, hogy annál ol-

csóbbat nem lehet venni. Ebből következik a fenti eset lényege: sokkal többet kell költeni a 

tudásmegosztás elfogadtatására, mint az azt támogató eszközre. Nem véletlen, hogy az 

elfogadtatás és nem a bevezetés szót használtam. A bevezetés költségei már benne vannak 

a termékben. Az eddig mondottakból következik, hogy a hangsúlyt az elfogadtatásra te-

szem. Itt is vigyáztam, hogy az elfogadtatás helyett nehogy olyan szót mondjak, amely a 

befolyásolást, vagy annak durvább változatát, a ráerőszakolást sugallja. Az előző fejezet 

eredményeiből kiolvasható, hogy lényeges különbség van a hallgatólagos és a szavakba 

önthető tudás között. Ezt illik szem előtt tartani, amikor a megosztására eszközt válasz-

tunk. Hallottam már olyan elképzeléseket is, hogy az outlook exchange vagy a Lotus Notes 

szolgáltatása elegendő eszköztámogatás a tudásmegosztáshoz. Ez csak akkor lehetne elfo-

gadható, ha az üzleti döntéshozó rövid email szövegeket és kollegáinak időbeosztását 

használná a döntések előkészítésében.  

Másként megfogalmazva, elképzelhetetlennek tartom, hogy ezek az új eszközök megvál-

toztatnák a vállalat értékrendjét, azaz támogatnák az e-cölöpök elfogadását. Davenport és 

Prusak nyomán: Ne a szoftverektől várjunk megoldást a tudásmegosztás megvalósításához. 

Én olyan tudásmegosztásra buzdítok, ahol a döntési folyamatok minél több szakaszában 
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megoszthatjuk tudásunkat. Így a nem magától értetődő miről döntünk kezdetektől a döntés 

tálalásáig különböző eszközökre és hangulatokra lesz szükség.  

Sokan szeretnének fölkapaszkodni a tudásmegosztás vonatára. Főleg attól kezdve, amióta 

így hívják. Akik fenn akarnak maradni rajta, azoknak két dologgal kell foglalkozni. Az 

egyik erkölcsi, a másik információtechnológiai. Aki a tekintélyetika híve, és képtelen elfo-

gadni a pluralizmust, az hamarosan lepottyan a tudásmegosztás mind gyorsabb vonatáról. 

(Nagy, Szabó, Velencei, 2003) Aki a tudásmegosztásban egy új esélyt lát a kihasználatlan 

számítógépének, az sem utazik sokáig. Felsorolok néhány értéket (Davenport, Prusak, 

2001) melyek akadályozzák a tudás megosztását: 

o bizalom hiánya  

o eltérő értékek, szókincsek, paradigmák 

o idő és találkozóhely hiánya 

o korlátolt gondolkodás a produktív munkáról 

o a tudás kizárólagos birtokosának státus és jutalom jár 

o a befogadási képességének hiánya 

o hit abban, hogy a tudás meghatározott csoportok előjoga 

o intolerancia a hibákkal és a segítségkéréssel szemben  

Metaforákat használok a tudásmegosztás típusaira: svédasztal, kiskocsma, a séf kínálata és 

teakonyha. Ezzel azt hangsúlyozom, hogy a tudásmegosztás olyan új típusairól van szó, 

amelyeknek veszélyes régi nevet adni. Az üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás 

modelljét a „Tudásmegosztás típusai” c. ábrán lévő elemekkel írom le: 
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21. ábra: Tudásmegosztás típusai 

Az önműködtethető üzleti döntésekhez szükséges új statikus tudás tálalható, a vezényelt 

üzleti döntésekhez szükséges dinamikus tudás bedobható. Azért választottam a „tálalás” és 

a „bedobás” metaforát, mert a szokványos prezentáció szó nem fejezi ki mindkettőt.  A 

statikus és a dinamikus tudással publikációimban (Baracskai, Velencei, 2004/a, 2004/b) 

már részletesen foglalkoztam. A köztük lévő különbséget Pirsig története illusztrálja. Ami-

kor egy dallamot meghallunk, alig várjuk, hogy újra és újra hallhassuk. Amint megpillant-

juk a zeneboltban, megvásároljuk, és egész nap azt hallgatjuk. Aztán hirtelen megkopik a 

varázs. „Mi zajlik itt? Mondhatjuk, hogy belefáradt a dallamba, de mit is értünk ezen? Tán 

a dallam minősége romlott? Ha így van, miért mondja még mindig azt, hogy jó a felvétel? 

Most vagy jó, vagy nem jó. Ha jó, miért nem játssza le? Ha meg nem jó, akkor micsoda 

dolog azt állítani a barátaiknak, hogy jó? Az első jó, ami a lemezboltba kergette az embert, 

maga volt a Dinamikus Minőség. A Dinamikus Minőség olyan, mint derült égből a villám-

csapás. A felvétel egy pillanatra széttörte a meglévő statikus kereteket, és hirtelen mindent 

a Dinamikus Minőség ragyogása töltött be. Szabad érzés, statikus formák béklyója nélkül. 

A második jó akkor következik be, amikor az ember a felvételt barátainak figyelmébe 

ajánlja, jóllehet a kezdeti lelkesedése már elenyészett. Ez Statikus Minőség.” (Pirsig 1998, 

161. old.)  

Az önműködtethető folyamatokhoz szükséges új statikus tudás tálalásakor a tudásmegosz-

tás a svédasztalhoz vagy a kiskocsmához hasonlóan történik. A svédasztalon mindent ké-

szen kínálnak, kedvünkre válogathatunk belőlük. A hírportálok ehhez hasonlóan mindent a 

fogyasztó elé ömlesztenek. Mondhatom úgy, hogy a svédasztalról összeszedhetjük az 
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önműködtethető folyamatok inputját. Ez a zavarelhárítás egyik lehetősége. Minden hír fenn 

van az interneten. A hírportálok versenye abból áll, hogy ki teszi fel percrekészen a 

jólstrukturált tudást. Fontos hangsúlyoznom, hogy a strukturáltság nem jelent „kétségtelen” 

tudást. Az, hogy a hír percrekészen fenn van, az még nem elég arra, hogy hasznos is le-

gyen. A hasznossághoz a megtalálhatóság és a „tudni mit csinálni vele” is hozzátartozik. A 

Manchester United éppen befejezett futballmeccsének eredménye biztos, hogy fenn van 

valahol. Ebből nem következik, hogy az, aki a híreket az index.hu-n vagy a sport1tv.hu-n 

nézi, percrekészen lehet informált. Ehhez ismernie kell a Manchester United honlapját, 

mert ott azonnal felrakják az eredményeket. Olyan hírportált kell ismerni, amelyen az 

eredmény percrekészen fenn van.  

A kiskocsmákban a pincér működteti az ételosztást. Ő az, aki ismeri a statikus tudás kínálat 

és kereslet oldalát. Tudja, hogy ki milyen ételt szeretne enni, és azt is, hogy mi a kínálat a 

konyhában. Az üzleti döntéshozáshoz szükséges tudást a pincér szerepéhez hasonlóan a 

tudásbróker tálalhatja. „A tudásbrókerek kapcsolatot teremtenek a vevő és az eladó között. 

Összehozzák azt, akinek szüksége van a tudásra azzal, aki rendelkezik vele.” (Davenport, 

2001, 44. old.) Ahhoz, hogy ismerhesse a tudáseladót és a tudásvevőt (pontosabban, hogy 

sok tudáseladót és tudásvevőt ismerhessen) nagy hálózata kell, hogy legyen. És mivel a 

tudás nem tűri az olyan mesterséges korlátokat, mint az iparág vagy a diszciplína, a tudás-

bróker hálózata szintén több diszciplínába/iparágba kell, hogy nyúljon. A tudásbróker kí-

váncsi arra, hogy ki mit csinál, hasonlóan a pincérhez, aki kíváncsi ki és mit szeretne enni, 

és igyekszik megérteni az egész működését, azaz azt is, hogy mit főznek a konyhában.  

Természetesen szó sincs arról, hogy a tudásbróker értene mindenhez, amit mások csinál-

nak, de annyit megért, hogy ki mit csinál. Ez szükséges ahhoz, hogy megérthesse, hogy kit 

kivel kell összehozni. Ezzel nem mondtam, hogy csak a szavakba önthető keresletre gon-

dolok. Ez a kereslet nagyon gyakran látens. Ez a tudás az egyes diszciplínák specialistái-

nak mély tudásával ellentétben egy széles tudás. A tudásbróker tudása a tudásra vonatko-

zik. A tudásbróker az, aki ismeri az önműködtethető folyamatok kínálatát és keresletét. Ha 

a vállalatban egy önműködtethető folyamat az oka egy zavarnak, ami a működés kimene-

telének eltérését jelzi a várttól, akkor a tudásbróker ismerve az önműködtethető folyamatok 

algoritmusát, összehozhatja a vevőt az eladóval. Az interneten is találhatunk az 

önműködtethető folyamatok megváltoztatására statikus tudást. Hasznos például megkeres-

ni a vezető gyakorlatot (itt a „lead practise”-re gondolok). „Az üzleti folyamatok nagy ré-

sze olyan szabályokon alapszik, amelyek az ipari forradalomban gyökereznek, amikor még 
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lassú volt a kommunikáció, az információt nehéz volt összegyűjteni és továbbítani.” 

(Hammer, 1999, 36. old) Amikor az üzleti döntéshozó elégedetlen egy folyamattal, akkor 

itt-ott találhat egy-egy gyanús jelet. A BPR más, ezzel nem javítgatja, hanem újraírja a 

folyamatot. Itt is javasolt a statikus tudások kipróbálása. Tisztelem a régi elvet, amit ol-

csóbban vehetek, mint amennyibe a gyártása kerülne, és hasonló a minősége, azt vásárol-

juk meg. Ahhoz, hogy a tudásbróker közvetíteni tudjon a tudáseladó és a tudásvevő között, 

ismernie kell ezt a két szereplőt, meg kell értenie, hogy kit kivel hozzon össze, és létre kell, 

hogy tudja hozni a kapcsolatot. Még egy fontos kérdés: miért nem lehet a tudásbrókert 

valamiféle szoftverrel helyettesíteni? Miért nem valamilyen kulcsszavas rendszerrel kate-

gorizáljuk, amit tudunk, és a kulcsszavak alapján keresünk olyan tudást, amelyre szüksé-

günk van? Természetesen ilyennel is találkozhatunk az interneten, de ez sohasem tudja 

teljesen helyettesíteni a tudásbrókert. Már van tapasztalat arra, hogy a kulcsszavak hozzá-

rendelése csak néhány rendkívül egyszerű esetben automatizálható, tehát szükség van az 

emberre, aki megérti, hogy ki mit tud.  

E fejezet további részében bemutatom a tudásmegosztás másik két típusát, a séf kínálatát 

és a teakonyhát. Ezek a vezényelt folyamatokhoz szükséges ötletek bedobásakor történő 

tudásmegosztást segítik. III. tézisem eredménye a „mi” kérdésre válaszoló leírás, egy új 

fogalom, melyet az e-tudásmegosztás metaforával írok le. 
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6.1 Laza beszélgetések a teakonyhában  

Az üzleti döntéshozás szereplői túl sokat tartózkodnak a munkahelyünkön, de keveset be-

szélgetnek. Több időt töltenek munkatársaikkal, mint azokkal, akiket magunk mellé vá-

lasztottak. Mind kevesebb az olyan kékgalléros, aki odaáll a munkapadhoz, és a munkaidő 

végéig csak a munkadarabot bűvöli. A munkadarab a munkagép használatára mindig 

ugyanúgy viselkedik. Ma több a fehérgalléros, és megjelentek az aranygallérosok (akik, 

pénzből pénzt csinálnak) is. Mind többen vannak, akik óránként, de inkább percenként más 

emberekkel – gyakran más nyelven is – beszélnek, leveleznek. Hamar rájönnek, hogy 

egyes szavakra, kifejezésekre különbözőképpen válaszolnak. Valaki kitalál egy problémát 

vagy döntési dilemmát, netán feladatot, és ezzel máris rengeteg vállalaton belüli tudásfel-

használót felborít. Ez sok pénzbe és időbe kerül. Néha még külső szakértők is elvihetnek 

pénzt. Ez a dominó-effektus. Rájöttem arra, csak később, amire a menedzsment-guru 

Drucker. „A kézi munka kulcskérdése: hogyan kell elvégezni. A szellemi munka (eredeti-

ben: knowledge worker) kulcskérdése: Mit csináljunk? Mi kellene, hogy legyen?” 

(Drucker, 2000, 157. old.) A „mit csinálni?” mindig egy kitaláció és nem a valóság. Néha 

hasonlít a valóságra, néha nem, de soha sem lehet azonos vele. Egyértelmű: a problémák 

vagy döntési dilemmák eszmei konstrukciók, kitalációk. A kitalációknak olyan hangulatot 

kell teremteni, amiben nincsenek sem túl, sem alábecsülve. „Nem egy magányos fejből 

pattannak ki, hanem a szó legmélyebb értelmében vett kollaborációból születnek.” 

(Goleman, 2002, 292. old.) Csak beszélgetés által születhetnek.  

Az üzleti életben a fennmaradáshoz nélkülözhetetlen a virtuális kapcsolatok létrehozása és 

alkalmazása. Ennek több oka is van. Nincs többé egész életen át tartó munkahely, sem 

munkakör. Amikor valaki elhagy egy szervezetet, a tudása vele együtt távozik. A globális, 

földrajzilag elkülönülő szervezetekben az egyik ember nem tudja, mit tud a másik. A tech-

nológia változásai gyorsulnak, és ez hat az üzletelésre és társadalomra is. Nemcsak az üzle-

ti döntéshozás szereplőinek gondolkodását, de a környezet viselkedésének észlelését is 

meghatározza a weben keresztüli e-kommunikáció. Az ember akkor és azzal lép virtuális 

kapcsolatba, akit megtalál és megért. „Az internetes kommunikáció hatálytalanítja az 

egyéb hagyományokat, amelyek megszabják, hogyan s milyen stílusban kell megformálni 

egy levelet.” (Wallace, 2002, 88. old.) Elfogadják-e ezeket a változásokat az üzleti döntés-

hozás szereplői? A weben keresztüli e-kommunikáció alapfeltétele egy új bizalom megszü-

letése. Ezt az üzleti döntéshozás új környezetének leírásánál már bemutattam. Az e-
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kommunikáció nem-anyanyelvű beszélgetés ismeretlen tudású és értékrendű emberekkel. 

Ma mindent megtanulhatunk, ha megtalálják, és ha a fejükbe fér. A web interaktivitás-

lehetőségét kihasználva az e-kommunikáció nem csak információcserét, hanem a tudás 

megosztását is jelenti. Ez egy új médium, amelynek használatát a konvencionális (pl. 

nyelvtani, helyesírási) szabályok gátolják. Csak most kezdik tanulni, alakítani a mintáit az 

üzletelés szereplői. Ha elárasztja őket a sok rendezetlen információ, többet kapnak, mint 

amennyire idejük vagy szükségük van, ez erősen igénybe veszi őket. Ebben az esetben az 

e-kommunikáció nemcsak kevésbé hatékony, de ártalmas is lehet. Mindannyian szokásaink 

rabjai vagyunk. Nem szabad csodálkozni azokon, akik gyakran elutasítják az e-

kommunikációt, nehezen regisztrálnak ismeretlen webcímeken, és nem szívesen adják meg 

elérhetőségüket. De fontos észrevenni, hogy ha nem találják meg őket a regisztráció hátrá-

nyai miatt, nem lehetnek a hálózatok láncszemei sem. Az e-mail az e-kommunikáció egyik 

eszköze. Az e-kommunikációból, ha a helyére tesszük, sok hasznunk lehet. Meggyorsíthat-

ja és kiszélesítheti a kapcsolatteremtést. Csak egy dolgot nem helyettesíthet, mégpedig 

azokat a beszélgetéseket, ahol a „sorok között” is kell tudni olvasni. A rosszul és lazán 

struktúrált tudások, mint például miről is döntsünk, helyettesíthetetlenek e-eszközökkel. A 

döntési folyamat kezdete és vége személyes kommunikáció marad. Itt és most a döntéstá-

mogatók egymást közti és a döntéstámogatók és döntéshozók közti beszélgetésre gondo-

lok. „Ahhoz, hogy a csoport, ragyogóan tudjon gondolkodni és hatékonyan cselekedni, 

érzelmi intelligenciára van szükség. A pompás intellektus vagy a remek technikai tehetség 

önmagában még nem tesz valakit nagyszerű csoporttaggá.”(Goleman, 2002, 295. old.)  

A nagyobb cégek olyan „teakonyhákat” létesítenek, ahol az emberek találkozhatnak. Min-

dent megtesznek a minél több informális ismerkedésért. Ezek a gyakran spontán találkozá-

sok esélyt adnak az új tudás megszületésére, és a meglévő rendezésére. Találkoztam már 

ennek az elképzelésnek a gúnyolásával is. Amikor a vezetők besétáltak a teakonyhába, az 

perceken belül kiürült. Mindenki rohant az íróasztalához munkát színlelni. Nem volt meg a 

hangulat arra, hogy a laza „aha élmény” bedobását és fogadását elfogadják a műhelymun-

kában. A „teakonyha” típusú tudásmegosztásban olyan eszmei konstrukciókat, mint a dön-

tési szituáció, amely túlnyomóan hallgatólagos tudást tartalmaz, érdemes megosztani. A 

beszélgetés laza struktúrája laza környezetet követel. Csak így lehet dobálni a dinamikus 

tudást. Gyakran a döntéshozók mellett megjelenik egy árnyék coach, aki tudja kezelni a 

fogalmak eltolódását. Az sem baj, ha segít a valóság megfogalmazásában - interpretálásá-
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ban. Róla a továbbiakban még lesz szó. A teakonyhában a tudásmegosztás nemcsak adást 

jelent, hanem 

o gondos visszajelzést 

o gyakori kérdezést 

o másoktól segítség és tanács kérését 

o együttdolgozást 

o kimondását, hogy mit csinálunk és miért 

o megismerését, hogy mások mit csinálnak másképp 

o a tudni hogyant és a tudni miértet 

o bizalomalapú tanulást 

A teakonyhában történő beszélgetéseknek hangulatot kell teremteni.  A vezényelt döntési 

folyamatokhoz szükséges tudásmegosztás szociális intelligencia nélkül elképzelhetetlen. 

„A csoportos képességek iránti igény az elkövetkező években csak fokozódni fog, mert a 

munkában egyre nagyobb szerepet kapnak a virtuális szervezetekben működő ad hoc cso-

portok (azok a spontán munkacsapatok, amelyek létrejönnek és feloldódnak, amint az irán-

tuk való szükséglet felmerül, majd elenyészik), és a feladatok oly bonyolulttá válnak, hogy 

egyre kevésbé találni olyan embert, akinek adottságai a megoldásukhoz elégségeseknek 

bizonyulnának.” (Goleman, 2002, 316. old.) A törzsekben élő közösségek időről időre ösz-

szegyűltek és leültek egy körbe. Csak beszéltek, beszéltek és beszéltek, látszólag minden 

cél nélkül. Nem hoztak döntéseket. Nem volt vezető. Mindenki részt vehetett benne. Volt 

talán köztük olyan bölcs férfi vagy asszony, akire kicsit jobban figyeltek – általában az 

idősebbje –, de mindenki beszélhetett. A beszélgetés csak folyt és folyt, míg egyszer csak, 

látszólag minden ok nélkül, abbamaradt, és a társaság szétszéledt. Utána valahogy mégis 

mindenki tudta, hogy mit kell tennie, mert olyan jól megértették egymást. Ezután már ösz-

szejöhettek kisebb csoportokba valami közös tevékenységre vagy egy döntés meghozatal-

ára. (Bohm, 1996) Ezeket a kisebb csoportokat a vállalatra szabott műhelyek csíráinak te-

kintem. 
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6.2 Vállalatra szabott (on-site) műhely 

A vállalat életében az egyetlen lényeges tanulási folyamat az, amelyben azok az emberek 

tanulnak, akiknek van erejük a cselekvéshez. Itt elérhető az intimitás, a bizalmas viszony. 

Az intimitás szó a latin intimatus szóból származik, melynek eredeti jelentése: valamit tu-

dottá tenni más számára. Az intimitás eredetileg nem érzelmi közelséget jelentett, hanem 

az őszinte szándékot egy információ megosztására. Amire a séf kínálata metaforát haszná-

lom, az ahhoz hasonló tudásmegosztás sok néven fut a világban: On-site Workshop, In-

company Training, Customized On-Site Training, In-the-job Training. Annak ellenére, 

hogy több néven jelennek meg, mindegyik egy vállalatra szabott műhelyben az üzleti fo-

lyamathoz szükséges tudásmegosztásra helyezi a hangsúlyt.   

Amikor egy „séf kínálata” típusú étterembe megyünk, nem ételt választunk, hanem bízunk 

a séfben, és azt fogjuk enni, amit éppen felkínál. Kutatási módszeremben a guruk kiválasz-

tásánál is ez, a bizalom a „séf”-ben, a guruban volt a meghatározó. Más megfogalmazásban 

Esterházy Péter megmutatja, hogy a séf nem valamiben jobb a kuktától, hanem más. „A 

negyedosztályú  futballista az nem egy elfuserált első osztályú, nem egy tehetségtelen má-

sodosztályú vagy egy fegyelmezetlen, frusztrált harmadosztályú.” (Esterházy, 2006, 5. 

old.) Ha a harmadosztályú fegyelmezné magát, abból még nem következik, hogy 

elsőosztályú lehet. Drucker már figyelmeztetett, hogy „Sokan mégis arra összpontosítanak, 

hogy hozzá nem értőkből középszerű teljesítőket faragjanak. Pedig az energiát és az erő-

forrásokat inkább arra kellene fordítani, hogy a hozzáértő emberekből csúcsteljesítményt 

nyújtókat neveljünk.” (Drucker, 2000, 8. old.) A csúcsteljesítők neveléséhez nélkülözhetet-

len a guru. Nem azért nevel és/vagy vásárol a vállalat elsőosztályú döntéshozót, hogy 

megmondja neki, mit és miként főzzön, hanem azért, mert bízik benne, hogy kínálata olyan 

lesz, ami másnak nincs. Óriási a kockázat. Az elsőosztályúak nemcsak a t-korszak érték-

rendjét rombolják, hanem a beléjük fektetett pénz is csak néha térül meg, de akkor bősége-

sen. Az elkényeztetett elsőosztályú sztárokat csak a karizmatikus vezető követői tudják 

elfogadni maguk mellett, utasításokkal nem megy. A vállalatra szabott műhelyben a guru 

ugyanazt látja, mint bárki más, csak más jut eszébe róla. Van egy másik út is, nevezetesen 

hogy a vállalat „felnevelje” saját döntéshozóit. Ha már a sport analógiájánál tartok, akkor 

tudható, hogy a nevelés lassúbb út. Azt sem mondhatom, hogy kevésbé kockázatos. 

Ugyanolyan esélye van a vásárolt, mint a nevelt döntéshozónak, hogy kedvezőbb ajánlatért 

átálljon az ellenfél csapatához. Vannak, akik erre azonnal rávágnák: nem ugyanaz a lojali-
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tása a vásárolt és a nevelt döntéshozónak. Lehet, hogy így van, de ebből nem következik a 

lassúbb nevelés jelentős előnye.  

Az üzleti döntéshozás új környezetére a transzfunkcionalitás jellemző, melyről már érteke-

zésem korábbi fejezetében írtam. Az iskolarendszerű funkciókra képzés kemény kritikusa 

Henry Mintzberg. A kritika egy része megjelent a Harvard Businessmanager folyóiratban 

is. „Tudtuk, hogy nem támaszkodhatunk a hagyományos MBA oktatási struktúrára, amely 

különálló üzleti funkciókra – marketing, számvitel, stb. – osztja fel a menedzsment világát. 

Olyan menedzsereket akarunk oktatni, akik végre kiszabadultak ezekből a szűk kategóri-

ákból – miért erőszakoltuk vissza őket? Olyan oktatási struktúrára volt szükségünk, amely 

az elkülönülés helyett a szintézist támogatja.” (Gosling, Mintzberg, 2004, 7. old.) A válla-

lati emberek tudásgyarapodásához – az iskolarendszerű képzésen kívül másra is szükség 

van.  

Az IT fogalmainak eltolódása, a programozók „egy ember – egy jelszó” értékrendje, hatás-

sal van a vezényelt üzleti folyamatok változására. A programozók a tudásmegosztás akadá-

lyaira hajlamosak azt mondani: most már csak műszaki gondok vannak. Ha elhárítják a 

műszaki gondokat, azzal sok minden megoldódik. Csak a legfontosabb nem: mire van jo-

gosítványom, melyik tudás használatát engedélyezi a „jelszavam”? Elképzelhető, hogy a 

„mindenki mindent láthat”-elv, amiben hiszek, meghozza az értéknöveléshez szükséges 

változást, de lehet, hogy akadályba ütközik. Ennek a valószínűségét lehetetlen megjósolni. 

A jó üzletemberek a rossz üzletemberektől nemcsak abban különböznek, hogy melyik 

mennyi tudáshoz juthat, hanem abban is, hogy miként és milyen gyorsan találják meg kö-

zöttük az összefüggéseket, és miként tudják azt hasznosítani a vállalat másságára. Tehát a 

versenyképesség egy másfajta tudás felé tolódik. Lesz néhány jó, sok közepes és elég sok 

rossz üzleti döntés. Erről kell meggyőzni a döntéshozókat. Ha sikerül, akkor a programo-

zóktól az üzletelésbe áttolódott divatos személyre szabás a versenyképes másságra szabha-

tóságra változik. Ennek lényege, hogy nem egy átlagos vállalatra (testre) szabott „döntés-

képző” tudást, hanem a műhelyben a döntési folyamatok tudáshiányát elhárító tudást kell 

gyarapítani. Egyáltalán nem veszélyes errefelé vinni a vezényelt folyamatok változását. Mi 

a következő lépés? Ha már senkit sem zavarnak az üzleti döntéshozás új környezetének e-

cölöpei, és bárki szabadon gyarapíthatja tudását. A tudásmegosztás, az életfogytiglani tu-

dásgyarapodás elképzelés a következő elveken alapulhat: 



 

73 

Velencei Jolán: Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban 

 

o bárki szabadon hozzájuthat a műhelyben alakuló tudáshoz 

o bárki szabadon saját testére szabhatja az alakuló tudást 

o bárki szabadon terjesztheti az új tudást 

o bárki szabadon elvehet bármit az új tudásból  

o bárki szabadon lecserélhet bármit az új tudásban  

o bárki szabadon hozzáadhat bármit az új tudáshoz 

A döntés folyamata más egy sereg ember előtt, mint egy tükör előtt. A vállalatra szabott 

műhely egy együttműködő csapat, akiknek tagjai cselekszenek – döntenek.  

A műhelyben az üzleti döntéshozás szereplőinek tudásmegosztása a dialógus megvalósulá-

sától függ. David Bohm (1996) azt vallja, hogy az emberek születésük jogán képesek a 

közös tanulásra és a közös gondolkodásra, és ez az együttes gondolkodás összehangolt 

cselekvéshez vezethet. Mindannyian a gondolat és az észlelés életterében kapcsolódunk, 

élünk és cselekszünk. A világ nem rögzített, hanem folyton változik, ennek megfelelően a 

jövő sem fix. A jövő alakítható. Sokkal többet tudunk, mint gondolnánk. Vajon miként 

lehet feloldani a gátakat és kimondhatóvá, mások számára is elérhetővé tenni tudásunkat, 

mellyel mindnyájunk által akart jövőt teremthetünk magunknak? 1983-tól Bohm már ideje 

nagy részét annak a folyamatnak a megértésére szentelte, melyet „dialógus”-nak nevezett. 

A „dialógus” szó, Bohm értelmezésében, két görög tőből, a dia és a logos szótőből szár-

mazik, és nagyjából azt jelenti: „keresztül áramló jelentés”. Ennek jelentése ellentétben áll 

az olyan kifejezésekkel, mint vita, vitatkozás (az angol szó „debate”, gyökereiben magában 

hordja a „leverni” jelentést) vagy tárgyalás (a „discuss” gyökere a „széttör” ige, ami meg-

található a „percussion instrument” - ütős hangszer- szóban is). A döntésképesség egyik 

feltétele, amint azt az üzleti döntéshozás új környezetének leírásakor már bemutattam, az 

észlelés. Ennek gátat szabhatnak értékeink, melyek születésünktől kezdve folyamatosan 

értékrendünk részévé válnak a környezetünk hatására. Ezek olyan mélyen bennünk vannak, 

hogy szinte azonosulunk velük, és amikor kételkednek bennük, határozottan kiállunk mel-

lettük, akár akaratunttól függetlenül is. Bohm rámutatott arra, hogy ezek „megvitathatat-

lan” témák. Senki sem beszél róluk, csak ott lebegnek köztünk, és gátolják a dialógust. A 

tudásmegosztás dialógusában nem szükséges egyetértenünk egymással. Bohm és kutató-

csoportja a MIT-nél megerősítették, hogy az emberek képesek a tudásmegosztásra anélkül, 

hogy szükségképpen egyetértenének. 
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A vállalatra szabott on-site műhelyt veszélyes összemosni a divatos tréningekkel, melyek 

„előnyben részesítik a fordulatos, jópofa élményeket a lényegi tapasztalatokkal szemben. A 

tréningek legáltalánosabb hatása az, hogy növeli az emberek önbizalmát – legalábbis egy 

időre. A kellemes időtöltést a hasznosság jeleként értékelik; a szórakozás a tanításnál na-

gyobb becsben áll.” (Goleman, 2002, 356. old.) A vállalatra szabott műhelyekben azt a 

tudást osztják meg, amit éppen akkor és ott a guru felkínál. 
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6.3 Személyre szabott coaching 

Az üzleti döntéshez szükséges tudás megosztásának eddig két típusát részletesebben bemu-

tattam. A teakonyhában, hasonló tudással bíró emberek rosszul strukturált tudásanyagról 

beszélgetnek. A jelek interpretálásával és az új fogalmak kialakításával foglalkoznak. A 

másik típusnál, a vállalatra szabott műhelyben egy guru segíti a döntési folyamatok tudás-

hiányát elhárító új tudás gyártását. Egyik sem alkalmas arra, hogy külön-külön figyelembe 

vegye a döntéshozók személyes tudását, vagyis annak meglévő sémáit. A teakonyhában a 

beszélő a saját mondanivalójára figyel, és csak részben veszi figyelembe a tudásmegosztás 

többi résztvevőjét. A vállalatra szabott műhelyben a guru a folyamat tudáshiányát pótolja. 

A tudásátadást a saját paradigmájától függően vagy a leggyengébb vagy az átlagos vagy a 

legerősebb résztvevő meglévő tudásához igazítja. Legtöbbjük az átlaghoz igazodik, mert 

általában ők vannak többségben. Szükséges egy olyan tudásmegosztás is, ahol a mondani-

való egyetlen ember meglévő tudásához formálódik. Ilyen a személyre szabott coaching, 

ahol ott és akkor egyetlen ember meglévő tudása gyarapodik. Hozzáteszem, a tanításhoz 

hasonlóan – tanítva tanulni -, a coach tudása is gyarapodhat. A személyre szabott coaching 

hasonlít ahhoz az egyszerű esethez, mikor valaki megkérdezi a buszon, hol kell leszállnia, 

hogy eljusson az Operába. A döntéshozó és a coach tudásmegosztása ennél bonyolultabb, 

de a lényeg ugyanaz. A döntéshozó kérdéseket tehet fel, és tudja, hogy a feltett kérdés csak 

őt és csak abban a döntési helyzetben érdekli. Mondhatom, jobban strukturált, mint a tu-

dásmegosztás a teakonyhában, és személyre szabott, tehát nem az átlagra, mint az on-site 

műhelyben. A következő szemléltetés hasznos lehet. A zeneiskolákban megtalálták a sze-

mélyes tudás gyarapításának egy elfogadható típusát. Egyszerű. Azt a tudást, amit minden-

kinek kell tudni, egy csoportnak adják át – ilyen például szolfézs óra -, és amit mindenki 

másként tud, azt a tudást a mesterrel négyszemközt osztják meg. Az arányokat is átvehet-

nénk a zenészektől, és használhatnánk az üzleti tudásgyarapodásban. Körülbelül egyhar-

mad a műhelymunka és kétharmad az egyéni foglalkozás. A coaching személyes tudásgya-

rapítás. A mai valóság ezt jelentősen afelé ferdíti, hogy a coach nem mondja meg, mit kell 

csinálni. A gyakran pszichológusból lett üzleti coach abból indul ki, hogy a beszélgetések 

folyamán a döntéshozó majd rájön. Az üzleti döntéshozásban fontosabb egy másmilyen 

coach, aki igenis megmondja „így kellene csinálni”, ezt az új tudást kell még magadba 

építeni. Ebből nem következik, hogy ő hozza meg a döntést, hiszen ahogy már értekezé-

semben említettem, a döntésképesség egyik feltétele a jogosítvány, ami a coach-nak nincs. 
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A coaching az on-site tudásgyarapodástól abban is különbözik, hogy drágább és lassabb. A 

coachingot olcsóbbá és gyorsabbá teheti, ha elég nagy találati aránnyal sok tudáselemet 

sikerül a vállalatra szabott műhelyekben elsajátítani. Ehhez az új környezet e-cölöpeit el 

kell fogadniuk a műhely résztvevőinek. 

A coachnak nemcsak a tipizált válasz, hanem a tipizált kérdés sem ajánlott. Semmi sem 

lenne veszélyesebb, mintha kész ellenőrző listával érkezne. Ez olyan lenne, mint a rossz 

riporter, aki előre tudja az összes kérdést, mert képtelen az első kérdésére megadott válasz-

ból, és a kialakult hangulatból továbbiakat rögtönözni. Tiszteletben kell tartania a döntés-

hozót, és személyreszabott kérdéseket és válaszokat kell gyártania. A coaching-ban nem a 

gyengeségek bírálatán van a hangsúly, hanem azokon az erősségeken, amelyeket erősíteni 

kell, vagy amelyek eddig ismeretlenek voltak. Két döntéshozó tudáshiánya soha nem azo-

nos, még akkor sem, ha első látásra nagy hasonlóságot mutatnak. Gyakori hiba, ha az egyik 

szervezetnek adott javaslatot módosítás nélkül alkalmazni akarja a coach egy másik szer-

vezetre. (Előfordult, hogy a zárójelentésben még a szervezet nevét is elfelejtették kicserél-

ni.) Ez a mindenre egy kicsit jó, de semmire se nagyon terápiához hasonlít: deréktól felfelé 

aszpirint, lefelé hashajtót! Szintén hiba, ha a coach a döntéshozó tudáshiányának elhárítá-

sára a kézikönyvekben ajánlott recepteket tudja csak felkínálni, és azokat nem illeszti a 

meglévő folyamatokhoz. Nem lehet coach az, akinek minden hozzáállás rivális. A coach-

nak azonnal látni kell, hogy melyek a szóba se jöhető megoldások. Úgy is mondhatom, 

hogy első látásra éreznie kell, hogy melyekkel érdemes foglalkozni, és ezért nem vizsgálja 

meg mindegyiket. Ezt egy köznapi példával illusztrálom. Ha reggel az iskolába induló gye-

rek 11 ruhadarabot vesz fel, akkor azt 39916800-féleképpen teheti meg. Persze soha nem 

fogja először a cipőjét, és aztán a zokniját felvenni, de az elképzelhető választások száma 

is kb. 5000. Mégsem tart órákig az öltözködési sorrend megfelelő kiválasztása, mert 

agyunk felidézi a rutinszerű cselekvéseket, s a gyerek csak követi a megszokott sémát. Az 

agy olyan nagyszerűen van megszerkesztve, hogy minden tapasztalatunkból ilyen megszo-

kott sémákat állít fel. A coachnak nincs szüksége mérlegre, hogy eldöntse, egy zsák ólom 

vagy egy zsák toll nehezebb. Aki mestersofőr, nem rohan térképért, hogy megérezze, mi 

van messzebb Budapesttől, Bécs vagy Frankfurt. Aki nem érzi az arányokat, nem lehet 

coah.  

A személyre szabott coaching alapfeltétele a bizalom. A bizalomalapú kapcsolatot megszi-

lárdíthatják a coach kérdései, amelyekkel a döntéshozó aggályait próbálja kimondatni. A 

bizalmatlanság megfogalmazásával enyhíthető az ellenállás. Gyakran ellenállásba torkollik 
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a coaching, mert a coach segítsége a döntéshozóban a függőség érzését váltja ki.  „A leg-

több vállalat légköre nem segíti elő, hogy a vezető segítségért folyamodjon. A szervezetek 

rendszerint versengésre épülnek, és a belső támogató csoportoktól, vagy más tanácsadóktól 

való segélykérés a gyengeség jelének minősülhet. Kultúránk már életünk korai szakaszá-

ban azt közvetíti – különösen a férfiak számára - , hogy mindenkinek képesnek kell lennie 

saját problémájának megoldására, és hogy semmiben sem kell másokra hagyatkoznunk.” 

(Block, 2005, 155. old.) A személyre szabott coaching szokatlan és váratlan helyzeteket 

hozhat létre, amelyeket a döntéshozók nehezen fogadnak el. Gyakran úgy viselkednek, 

mintha a meglepetés a legrosszabb dolog volna a világon. Biztonságra törekvésük egy 

olyan védekezés, amire a coach-nak fel kell készülnie.  „Szakmai hátterük olyannyira az 

adatokra, tényekre, a logikára irányítja a figyelmüket, hogy amikor azt kérik tőlük, hogy 

próbálják meg érzékelni a jelen lévő érzelmeket, vagy a lejátszódó interperszonális folya-

matokat, úgy érzik magukat, mint amikor a moziban ülve elmosódott képeket vetítenek a 

szemük elé.” (Block, 2005, 140. old.) Peter Block „Makulátlan tanácsadás” című könyvé-

ben ezerarcú ellenállásról ír. Az edzetlen coachok nem tudnak mit kezdeni azzal, amikor a 

döntéshozó azt mondja: „Nos, az egész tíz évvel ezelőtt kezdődött, szeptemberben, egy 

csütörtök délután…” (Block, 2005, 141. old.)  De azzal sem, mikor nyílt támadást intéznek 

ellenük „dühödt szavak, kivörösödött fej, asztalcsapkodás, minden egyes szót külön nyo-

matékosító mutatóujj” (Block, 2005, 143. old.) kíséretében, és megkapják, ami jár, vagy 

nem jár neki.  

Az újhoz való hozzáállással már Arisztotelész is foglalkozott, az öröm kereséséről és a 

fájdalom elkerüléséről beszélt. A személyes coachingban Russel Ackoff (1971) nyomán a 

döntéshozó reaktív és proaktív hozzáállását vizsgálom.  Ackoff hangsúlyozza, hogy gyak-

rabban igyekszünk elhárítani azt, ami nem felel meg nekünk, tehát a reaktív hozzáállást 

alkalmazzuk, és ritkábban alkalmazzuk a proaktív hozzáállást, ami a kedvezőbb elérésére 

orientál. A „tűzoltás”, a zavarelhárítás, a meglevő és nem kívánt helyzet elkerülése a coach 

javaslatának befogadását nehezíti. A nem létező, de kívánt helyzet elérésére vágyó döntés-

hozóval könnyebb elfogadtatni a coach javaslatát.  „A személyre szabott coaching befoga-

dása” c. ábrából kiolvasható, hogy a döntéshozó, hozzáállásától függően, miként fogadja el 

a coach javaslatát. 
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döntéshozó hozzállása

 
22. ábra: A személyre szabott coaching befogadása 

A döntéshozók többségére a reaktivitás jellemző. Ha a coach kérdez valamit, akkor majd 

válaszol. Vár, és ha történik valami, akkor arra reagál. Reménykedik a coaching kedvező 

körülményeiben, és ha az elmarad, szerencsétlen helyzetére panaszkodni fog. Az ismert 

javaslatokat kevesli: ezt én is tudom, miért kell ezért fizetnem. Az ismeretleneket sokallja: 

miért pont velem kellett ennek megtörténnie? A reaktív emberek cselekedeteit a környezet 

viselkedése befolyásolja. „Például, ha mindenki részvénybe fekteti a tőkéjét, megyek én is, 

ha mindenki eladja, én is eladom, ha mindenki egy piac felé nyit, én is nyitok, ha mindenki 

kivonul, én is kivonulok. A reaktív álláspont a biztosra való játszás – aki nem kockáztat, 

valószínűleg nem is fog tévedni, de nem is fog elérni semmi igazán értékeset.” (Srica, 

2006, 47. old.) A coach felelőssége, hogy ebből a hozzáállásból kibillentse a döntéshozó-

kat. Ha ezt nem sikerül megvalósítania, könnyen működésbe léphet a Pygmalion-effektus. 

A proaktív döntéshozók saját elképzeléseiket akarják megvalósítani. Elsők és eredetiek 

szeretnének lenni, versenyképességüket ebben látják. A személyes coaching kiváló alanyai, 

mert lehetőséget látnak benne. A coach ismert javaslatai megerősítik a bizalmát: én is pont 

így gondolom. Az ismeretlenekkel gyarapítja tudását: végre, a tudáshiány elhárult, van 

válasz a kérdéseimre. A proaktív döntéshozókkal csak az igazán tapasztalt coachok tudnak 

edzősködni.  
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6.4 ÚJ fogalmak – e-tudásmegosztás 

Minden új hasznosítható tudás egy ötlettel kezdődik. Ezeket valahogy validálni kell, hiszen 

sohasincs annyi pénz, hogy minden felbukkanó ötletből eredményt fejlesszen a vállalat. Ha 

az ötlet valóban új eredményre ad esélyt, akkor az mindig egy kétes tudás. Ahhoz, hogy 

érthető legyen, mik a gondok az ötletekkel, egy illusztráción megmutatom, hogyan is érté-

keli azokat egy hazai nagyvállalat fejlesztési osztályának vezetője. A gondok ott kezdőd-

nek, hogy az ötletektől a sikeres eredményig nem juthatunk el tervezéssel. Ha új eredményt 

várunk, márpedig csak azt érdemes várni, akkor mindig beleütközünk új, eddig ismeretlen 

fogalmakba és kapcsolataiba. Az új eredmény még azt is jelenti, hogy nem hasonlítható 

valamelyik meglévőhöz. Azok, akik a várható profit vagy más teljesítménymutatót szeret-

nének használni, beleütköznek az új tervezésének akadályába. Illusztrációm alapja egy 

több éves ötletértékelés. Értekezésemben az esetpéldáknak csak egy részét mutatom meg, 

hiszen a hangsúly nem azon van, hogy ott és akkor mire jött rá a fejlesztési osztály vezető-

je, hanem azon, hogy miként jött rá arra, amire rájött. Mivel megtörtént ötletértékelő dön-

tésekről volt szó, az induktív okoskodás modelljét használtam. Ennek eredménye azok az 

informatív szempontok, amelyek meghatározták a sikeres ötleteket. Gyorsan hozzáteszem, 

hogy ebben a munkában egy egész napot arra fordítottunk a döntéshozás szereplőivel, 

hogy meghatározzuk, mit is jelent a siker. A végén egyszerű lett, de tudni kell, hogy nem 

magától értetődő.  

 
23. ábra: Az ötletértékelés informatív szempntjai 

Mit is láthatunk az „Az ötletértékelés informatív szempontjai” című ábrán? Pénz akkor lett 

az ötletekből lett, ha az ötletbirtokosnak „jó – a koordináció tapasztalata” és ha a „vezetés 

– serkenti az alkalmazást”. Az is látható, hogy ha az ötletbirtokosnak gyenge volt a koordi-
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nációs tapasztalata, akkor mindig bukta lett az ötletből. Sok másra is rájöhetünk a döntés-

hozók észjárásából, de ez most itt elegendő, mert ahogy már említettem a hozzáállást és 

nem a konkrét vállalatot illusztrálom. Könnyű rájönni, hogy a kétes tudás sorsát puha dön-

tési szempontok határozzák meg. 

Metaforákat használok az e-korszaki tudásmegosztás típusaira is: svédasztal, kiskocsma, a 

séf napi kínálata és teakonyha. Ezzel azt akarom hangsúlyozni, hogy a tudásmegosztás 

olyan új típusairól van szó, amelyeknek veszélyes régi nevet adni. Az önműködtethető üz-

leti döntésekhez szükséges új statikus tudás tálalható, a vezényelt üzleti döntésekhez szük-

séges dinamikus tudás bedobható. Az új statikus tudás tálalásakor a tudásmegosztás a 

svédasztalhoz vagy a kiskocsmához hasonlóan történik. A svédasztalon mindent készen 

kínálnak, kedvünkre válogathatunk belőlük. A hírportálok és az adattárházak ehhez hason-

lóan mindent a fogyasztó elé ömlesztenek. A kiskocsmákban a pincér működteti az étel-

osztást. Ő az, aki ismeri a statikus tudás kínálat és kereslet oldalát. Az üzleti döntéshozás-

hoz szükséges tudást a pincér szerepéhez hasonlóan a tudásbróker tálalhatja. A 6. fejezet-

ben leírtakból következik harmadik tézisem: 

III. tézis 

Állítom, hogy a vezényelt üzleti döntésekhez szükséges ötletek bedobása a „séf napi 

kínálata” és a „teakonyha” típusú tudásmegosztásban történik. A teakonyhában a 

beszélő a saját mondanivalójára figyel, és csak részben veszi figyelembe az ottlevőket. 

A vállalatra szabott műhelyben a guru a folyamat tudáshiányát pótolja. A tudását-

adást a saját paradigmájától függően a résztvevők tudásához igazítja. Szükséges egy 

olyan tudásmegosztás is, ahol a mondanivaló egyetlen ember meglévő tudásához for-

málódik. Ilyen a személyes coaching, ahol ott és akkor egyetlen ember meglévő tudása 

gyarapodik. 
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7 Az e-tudásmegosztás támogatása 

Az előző fejezetben megmutattam a tudásmegosztás lehetőségeit, és részletesen foglalkoz-

tam a vezényelt folyamatokhoz szükséges dinamikus tudás születésével. Azokat az új fo-

galmakat, amelyek megjelentek a tudásmegosztás során, rendszerbe kell foglalni, hogy 

tálalhatók legyenek.  Több publikációmban (Baracskai, Velencei, 2004/c és Velencei, 

2003, 235-240 old. és Baracskai, Dörfler, Velencei, 2005/a) bemutattam ezt a gyakran el-

hanyagolt, de nagyon fontos lépést, és hangsúlyoztam ennek érzelmi vonatkozásait. A tu-

dás tálalását IT eszközök támogatják, melyek érvényességi tartományát vizsgálom. 

Ludwig von Bertalanffy (1968) nyomán abból indulok ki, hogy ahol elemek vannak egy-

mással kapcsolatban, az rendszer. „A rendszergondolkodás alapelvének lényege tehát a 

gondolkodásmód-váltás, vagyis: ne lineáris ok-okozat láncolatokra, hanem szövevényes 

kölcsönhatásokra, illetve ne kimerevített különálló filmkockákra, hanem változási folya-

matokra figyeljünk.” (Senge, 1998, 83. old.) Ahhoz, hogy egy valamiként tudjunk kezelni 

egy rendszert, meg kell húznunk a határokat. Az egymásra erősen ható elemek lesznek a 

rendszeren belül, a többiek kívül. Ha ezt elfogadjuk, akkor mindig rendszerekkel foglalko-

zunk. A rendszereknek egy egységes átfogó elmélete nem létezik. A részek nem ismerik az 

egészet, és az egész sem ismeri minden részét.  „A klasszikus tudomány először a lineáris 

vagy egyirányú kauzalitással foglalkozott, vagyis egy okkal, amelyre egy okozat követke-

zik. Egy biológiai kísérlet szokásos menete például így fest: egy változót variálunk (mond-

juk a hőmérséklet változtatásával, egy gyógyszer beadásával, stb.), és megnézzük, mi sül 

ki belőle.” (Bertalanffy, 1991, 63. old.) Az új fogalmak mindig a fejben lévő sémák alapján 

születnek. A gond ott van, hogy a fejben lévő rendszer, amibe illik az új fogalom, gyakran 

eltér a döntési folyamatok rendszerétől. Ebből következik, hogy oda csak úgy betenni nem 

lehet, átrendezés nélkül beilleszthetetlen. Ezt hallgatóimmal történtekkel illusztrálom. A 

„Problémamegoldás” tárgy egyes óráin három-három új fogalommal gyarapíthatják tudá-

sukat. A harmadik órán – illetlenül – feltettem a következő kérdést: Mi jut eszükbe a prob-

lémamegoldásról? A fejükben lévő rendszer elemeiből válogatva a következő fogalmakat 

sorolták fel: kreativitás, döntés, excel, gondolkodás, ötlet. Az új fogalmak – melyeknek 

egy részét még nem illesztették be, a következők voltak: gondolkodás, kíváncsiság, tudás-

hiány, transzdiszciplináris, rendkívüliek. Gyorsan elfogadták, hogy a fejükben lévő rend-

szer átrendezése szükséges ahhoz, hogy az újakat is fel tudják sorolni, azaz beilleszthetőek 

legyenek. Ha egy üzleti folyamatban valami zavar van, akkor veszélyes a zavart okozó 

egyetlen esemény elhárításával foglalkozni, az egészet újra kell gondolni.  „Volt egyszer 
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egy szőnyegkereskedő, aki egy nap azt vette észre, hogy legszebb szőnyege kellő közepén 

egy nap hupli van. Rálépett hát a huplira, hogy kisimítsa – és sikerült is. Ám a hupli újra 

megjelent, nem messze az eredeti helytől. Ismét ráugrott a huplira, ami el is tűnt – de csak 

egy pillanatra, s máris felbukkant egy új helyen. A szőnyegkereskedő most már egyre elke-

seredettebben ugrált, simította, lapította a szőnyeget, amíg végre felemelte a szőnyeg egyik 

sarkát, ahonnan egy feldühödött kígyó csusszant elő.” (Senge, 1998, 65. old.) A zavart 

okozó hupli eltávolítására vonatkozó erőfeszítései, cselekedetei az egész szőnyeg rendjére 

hatástalanok voltak. Az üzleti folyamatban megjelenő egy-egy zavar elhárítása helyett – 

ehhez hasonlóan - muszáj a folyamat „mögé” nézni.  

Megfigyelhetjük a rendszereknek több tulajdonságát, amelyekkel egyes rendszerek rendel-

keznek, mások nem. Mindegyik alapján csoportosíthatjuk is azokat, ezzel azt is mondhat-

nám: Nem a rendszereket csoportosítjuk, hanem a rá vonatkozó tudásunkat, még pontosab-

ban azt, hogy itt és most minek tekintjük. Miként írjuk le a rendszert? Ez attól függ, hogy 

minek látjuk. És az, hogy minek látjuk, a legkevésbé attól függ, hogy milyen. A csoporto-

sítás attól függ, hogy mi milyenek vagyunk, azaz, hogy mi az uralkodó paradigmánk. Arról 

lehetne vitatkozni, hogy a paradigmánk határozza meg az eszközeinket vagy fordítva, min-

denesetre nagyjából együtt járnak. Azért csak nagyjából, mert nem mindenki képes min-

denféle eszközt használni. Peter M. Senge nyomán „Sokan azt gondolják, hogy egy szer-

vezet struktúrája vagy vázlata egy ábra a szervezeti hierarchiáról. Mások szerint a struktú-

ra, a munkafolyamatoknak és az eljárásoknak a vázlatát jelenti. De a rendszergondolko-

dásban a struktúra, a rendszer lényeges elemei közötti mintákat és kölcsönhatásokat jelenti. 

Ez tartalmazhatja ugyan a hierarchiát és a munkafolyamatokat, de ugyanúgy magában fog-

lalja a viselkedés- és érzékelésmódokat, a termékek minőségét, a döntések meghozatalának 

módjait, és rengeteg más tényezőt.”2 A struktúra a latin stuere, építeni szóból származik.  

Az új tudás struktúrájának megértéséhez az ábrázolást javasolom mankónak. A könnyebb 

memorizáláshoz csak arra támaszkodhatunk. Az ábrázolást értekezésem egyik téziséhez 

kapcsolódó fogalom vizualizációjával illusztrálom. Az üzleti döntéshozás új környezetének 

egyik e-cölöpe a transzfunkcionalitás. A vállalatra szabott műhelyt a transzdiszciplináris 

tudásgyarapodás jellemzi. Miként foglalhatók rendszerbe ennek fogalmai? Az „Új fogal-

mak struktúrájának ábrázolása” c. ábra hatszögeibe írt fogalmak segítik az új struktúra ki-

                                        
2 http://www.solintezet.hu/2%20tanuloszervezet/2-1%20alapfogalmak.html#rendsz 
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alakítását. Rakjuk össze az „a” kép hatszögeit úgy, hogy a közös élek valamilyen kapcsola-

tot jelentsenek! 
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24. ábra: Új fogalmak struktúrájának ábrázolása 

Többféleképpen is össze lehet rakni. A „c” kép értelmes, egyszerű is, szép is. A hatszögek 

oldalainak találkozása magyarázható. Másként is összerakhatjuk, pl. a „b” kép. Vagy akkor 

már baj van? Vagy mégse? Magyarázhatatlan? Vagy mégis? Próbáljuk ki! Lehet, hogy ez 

is magyarázható, de a kép nem áll össze egy egésszé. Azt sugallhatja, hogy a struktúra ki-

alakítása még nem fejeződött be. Úgy tűnik, mintha szükség lenne néhány hipotézisre, új 

fogalomra vagy kapcsolatra. Ahhoz, hogy szép legyen, kellene még néhány hatszög. 

Ahány ember, annyi képet kaphatunk. A mester lazán játszik ezekkel a struktúrákkal (ele-

mekkel és kapcsolataikkal). Amikor az új tudás elemei összeállnak (minden hatszög a he-

lyén van, „c” kép) akkor egy új egészet alkotnak („d” kép). Ennek új nevet adok: 

transzfunkcionális képzés. Ez olyan, mint Darwin méhcsaládja, vagy Ray őserdője. 

Thomas Ray amerikai biológus számára sem volt világos, hogy miképpen hozhat létre az 

evolúció egy komplex, reménytelenül összegabalyodott struktúrát, amelyben már az sem 

mindig világos, hogy hol is vannak az egyes élőlények fizikai határai. Lehet, hogy maga az 

esőerdő tekinthető egyetlen élőlénynek, mint ahogy azt Darwin a méhcsaládokkal kapcso-

latban is felvetette? (Mérő László kézirat).  
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A hatszögekkel bemutatott struktúrák egyszerűek. Az ábrázolás elválaszthatatlan a képi 

megjelenítéstől. Az IT eszközök azzal foglalkoznak, hogy miként ábrázolhatunk valamit. 

Egyik sem mondhatja meg, mit ábrázoljunk. Graduális és posztgraduális hallgatóimnak 

szívesen áldozok egy-két órát arra, hogy próbálják meg ábrázolni a valóság hallgatott lec-

kére vonatkozó részeit. Villámgyorsan rájönnek, hogy a felkínált IT eszköz kezelésének 

elsajátítása mindössze néhány percet vesz igénybe. Ennél sokkal több időre van szükség a 

fejekben lévő fogalmak rendezésére, az elképzelt struktúra kialakítására. Az IT eszközei 

csak ez után alkalmazhatók. Ezek a nélkülözhetetlen kínok mindig arról szólnak, miként 

ábrázolni, miként építeni. Ennek támogatásához három elkerülhetetlen tevékenységet mu-

tatok be. Olyan fontos dolgokat választottam ki, mint a tudáselemek mennyisége és taxo-

nómiája, a tudáselemek szemantikai és logikai kapcsolatainak vizualizációja és a tudástér-

képek használata. 

E fejezet további részében bemutatok egy IT eszközt, a tudástérkép rajzoló szoftvert az e-

tudásmegosztás támogatására. Illusztrálom, hogy ez csak akkor használható, ha a fogal-

maknak világos taxonómiája van. A IV. tézisem eredménye a „mikor” kérdésre válaszoló 

új érvényességi tartomány, melyet az e-tartalom metaforával írok le. 
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7.1 Taxonómia 

Többször kérdeztem hallgatóimat, próbálták-e már saját könyvtárukat összerakni? Sokan 

nehezen tudják elképzelni, hogy színek szerint nem rosszabb, mint a szerzők vezetékneve 

alapján. Nem könnyebb egy Minsky-könyvet az „M” betűnél megtalálni, mint elképzelni, 

merre van „az a kék”. Lehetetlen egy olyan kulcsszót találni, ami alapján egy könyv csak 

egyetlen helyre kerülhet. „Egy Stendhal- vagy egy Dosztojevszkij-regény egyedisége nem 

ugyanolyan, mint az Emberi színjáték darabjaié, s ezek nem úgy különböznek egymástól, 

mint az Ulysses az Odüsszeusztól.” (Foucault, 2001, 32. old.) Nagy változás kell ahhoz, 

hogy az üzleti döntéshozás szereplői a világhálót ne egy elektronikus könyvtárnak tekint-

sék, ahol a régi fogalmak alapján megtalálják a keresett könyvet. Megjegyzem, ez a régi 

vágású könyvtárban sem működött, de az a látszat, hogy minden könyv csak egy helyen 

lehetett, félrevezette a felületes keresőt. A könyvesboltokban több helyen is lehet ugyanaz 

a könyv, de ekkor csak úgy tudjuk megtalálni, ha ismerjük a boltos észjárását. Lehet, hogy 

az egyik helyen nincs, de attól még a másikon lehet.  

Ahogy szoktam mondani: „vasedény and fazék”. Semmi sem tűnik egyszerűbbnek, mint 

az, hogy a vasedény egy edénycsalád, amibe a fazék mellett még sok minden belefér. En-

nek ellenére találunk olyan írásműveket, ahol pl. az üzleti szereplők két csoportját vizsgál-

ják. Az egyik mondjuk a beszállítási határidő alapján lett kiválasztva, a másik a fizetési 

határidő betartásának alapján. Keveseket zavar, hogy a két csoportnak vannak közös ele-

mei, de vannak olyan beszállítók is, amelyek egyikbe sem tartoznak. Rengeteg értelmetlen 

csoportosítással lehet találkozni. A tudásmegosztáskor használt fogalmak rendezéséhez 

meg kell határozni a taxonómiát. A taxonómia az osztályozás fortélya. Az élővilág kutatói 

ennek érdekében gyűjtik az élőlényeket, megvizsgálják és megnevezik azokat, majd osztá-

lyokba sorolják. Nekik is nagy gondot okoz, ha olyan élőlénnyel találkoznak, amelyik nem 

tűri a már felállított taxonómiát. Hová tegyük a kacsacsőrű emlőst? Csináljunk egy kis he-

lyet neki, vagy borítsuk fel miatta a hagyományos taxonómiát? Így van ez az üzletelésben 

is. Hova tegyük a mérlegbe kiváló kutatóink ötleteit? Vagy ahogy a diszciplína mondja: mi 

legyen az immateriális javakkal?  
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Nem tudom, vajon elgondolkozott-e már valaki azon, hogy az üzletelés oktatásának Mek-

kájában, a Harvard Egyetem honlapján3 a vezetést vajon miért osztják fel a következő 

tárgyszavakra (topic): menedzsment stílus, személyes stratégia és stílus, hatalom és befo-

lyásolás, látomás. Kétségtelen, hogy lehetne másképp is. Baracskai Zoltánnal írt egyik 

könyvünkben (Baracskai, Velencei J. (2004/b) három nagy fejezetben írtuk le a vezetést. A 

fejezetek címei a következők voltak: homo karizmatikus, homo informatikus, homo etikus. 

Ezen is sokat lehetne gondolkodni, de nem jutnánk sehova. A vezetés taxonómiájának egy 

másik példájaként megemlítem az üzletelésben nehezen használható ETO (UDC) osztályo-

zását, ahol pl. a vezetés módja a következőképpen van felosztva: egyszemélyi vezetés, 

kollektív vezetés. Mindenkinek van véleménye arról, hogy melyikben tájékozódik kényel-

mesebben. Azt sem szükséges megmagyarázni, hogy ez miért van így. Ha szavaznánk a 

tömérdek csoportosításról, kaphatnánk valamilyen eredményt. De abból, hogy az egyik 

több szavazatot kapna a többieknél, nem következne, hogy az helyes. A fogalmakat gyor-

san kell megtalálni. A fenti példákban vajon mennyi idő alatt található meg a „vezető lá-

tomása”-fogalom. A Harvardéban néhány milliszekundum alatt, az említett könyvben a jó 

szerencse és türelem függvénye. Ha ellenben a vezetés etikáját akarjuk megtalálni, akkor a 

fordítottja történhet meg. Észre kell venni, hogy legritkábban keresünk olyan fogalmakat, 

amelyek már a tartalomjegyzékből kínálkoznak. Ha másfelől indulok az okoskodásnak, 

akkor azt mondhatom: lehetetlen olyan tartalomjegyzéket találni, amelyben bármely elkép-

zelhető fogalom benne van. A tartalomjegyzék e gondjait tárgymutatóval próbálják elhárí-

tani. Hogyan is épül fel egy tárgymutató? A könyvben szereplő tárgyszavakat (fontosabb 

fogalmak, melyeket a könyv bemutat) és a megfelelő oldalszámokat (vagyis a fogalmak 

előfordulásait) egymáshoz rendeli. Egyes tárgyszavakhoz több előfordulást, azaz oldal-

számot rendelhetünk, sőt az előfordulás mellett vagy helyett „lásd még” megjegyzésű uta-

lást is találhatunk. Ezek nem mások, mint a tárgyszavak közötti kapcsolatok (asszociáci-

ók). Vannak egyoldalas és több tízoldalas tárgymutatók is a könyv terjedelmétől függetle-

nül. Kinek mi a jó? Ez sok mindentől függ, tehát itt sem megoldás a szavazás. Köznapi 

tudásunk osztályozására többen használunk kis parafatáblákat a gyorsan elérendő fogalmak 

raktározására. Elég egy kis tréfa, a cetlik áthelyezése, és kész a zűrzavar. Az új taxonómia 

a fogalmak közötti kapcsolatok felismerhetetlenek. Mi ennek a csomó cetlinek a lényege? 

Ott és akkor gyorsan elérhető, folyamatosan cserélt és rendezett tudásháttér. A weben bön-

                                        
3 http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu (2005. november) 
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gészve rábukkantam egy olyan oldalra, ahol a kis cetliket döntéstámogató eszközként árul-

ják4.  Ezt illusztrálja „A köznapi tudásháttér kuszasága” c. következő ábra. 

 
25. ábra: A köznapi tudásháttér kuszasága  

A taxonómia kialakításának gondját a „Problémamegoldás” tárgy előadásakor a következő 

diasorozattal illusztrálom. Ha a második diával kezdeném, több hallgató azt hinné, termet 

tévesztett. Az első dia bemutatásakor több rendező elvet is ajánlanak a hallgatók, a színtől 

a húsvéti ünnepekig, de a második dián bemutatottat – ami triviális, amint meglátom – még 

senki sem javasolta. 

Velencei Jolán: Problémamegoldás  tudáskeresés                                                      21

Mik vannak a képen?

 
26. ábra: A taxonómia kialakítása – 1. dia 

                                        
4 www.ovalmap.com (2006. szeptember) 
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Velencei Jolán: Problémamegoldás  tudáskeresés                                                      22
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27. ábra: A taxonómia kialakítása – 2. dia 

Velencei Jolán: Problémamegoldás  tudáskeresés                                                   3
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28. ábra: A taxonómia kialakítása – 3. dia 

Ha ezzel a képpel kezdtem volna a bemutatást, többen értetlenkedtek volna. Ez így már túl 

egyszerű. A továbbiakban néhány tudástérképpel fogom illusztrálni, milyen „egyszerű” a 

végén a taxonómia, amely a térképek rajzolása közben természetesen állandóan változhat. 
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Az illusztrálással előadásaim során elérem, hogy hallgatóim elfogadják, az IT eszközök a 

tudáselemek taxonómiájának felállítása nélkül nem alkalmazhatóak. Egy IT eszköz érvé-

nyessége az ott és akkor alkalmazhatóságát jelenti. És ez már egy új tudás, ahogy a „Prob-

lématerület” c. fejezetben meghatároztam, a „mikor” kérdésre válaszoló jóslás.  
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7.2 Vizualizáció 

Az illusztráció (képi megjelenítés) nélkülözhetetlen az e-kommunikációban. A hangulatok, 

érzelmek kifejezésére jeleket alkotunk, próbálgatjuk a metakommunikációt helyettesíteni. 

A leírt szavakból képeket alkotunk, ezt metaforák használata segíti. Nincs messze az idő, 

amikor a virtuális vállalat-bemutatók keltik a legnagyobb bizalmat az érdeklődőkben. Ha-

sonlóan a szoftverek demójához, az érdeklődők úgy alakítják ki képüket a vállalatról, ter-

mékeiről és szolgáltatásairól, ahogy az nekik megfelel. „A szöveg és kép a korábbiaknál 

sokkal szorosabb kapcsolatba lép egymással. S a képek segítségével, mint már jeleztem, 

könnyebben adható át gyakorlati tudás, mint szövegek segítségével. Ezen körülmény foly-

tán, valamint ama tény folytán, hogy az internet közegében a diszciplináris elzárkózás ne-

hezen tartható fenn, az egységes tudomány perspektívája ma jóval kevésbé illuzórikus, 

mint néhány évtizeddel ezelőtt volt. A hálózott, digitális képalkotás és képhasználat világa 

– transzdiszciplináris világ.” (Nyíri, 2001, 158. old.) A döntéshozás új környezetében a 

vállalatok a bizalmon alapuló e-kommunikációban arra fognak törekedni, hogy minél több 

képet kínáljanak magukról. Így érhetik el, hogy beszállítóik, vevőik és szövetségeseik nem 

érezhetik magukat félrevezetve, mert az biztos veszteséghez vezet.  

 „Minél többet jegyzeteltem, annál rosszabban tanultam. Hiába húztam alá a dolgokat a 

könyvben.” – mondta egyik hallgatóm. Jegyzeteléskor a legtöbb diák csak egy színt és 

néhány előrevonalazott papírt használ, amelyek könnyen unalmassá válnak. A nagy gon-

dolkodók, pl. Leonardo mindig rajzoltak. Ma erre egyre nagyobb szükség van. Ahhoz, 

hogy agyunk számára vonzóbbá tegyük a jegyzetelést, színeket és mókás rajzokat haszná-

lunk. Gyakran egy-egy képre emlékezünk csak vissza, és annak segítségével idézzük fel a 

hallottakat. Az ábrák, képek rengeteg egymáshoz köthető fogalmat tartalmaznak, így köny-

nyebb megjegyezni azokat. A tudás képi megjelenítése, a vizualizáció emberközelibb, mint 

a csak írott szöveg. (Baracskai, Velencei, 2004/d, 24-26. old.) A régi mondás, egy kép ezer 

szóval is felér, ma is érvényes. A tapasztalt üzleti döntéshozó könnyedén játszik a fogal-

makkal, a tudásháttérben való kereséskor az egyik fogalomról eszébe juthat a másik. Ezek 

az asszociációk segítik a tudásgyarapodását. A vizualizáció megkönnyíti a bóklászást tu-

dásháttérben, ha látványos. Fiaim kisiskolás matematika-, fizika- vagy kémiakönyvében 

rengeteg képet láttam, és számtalanszor említik a szerzők: micsoda szép megoldás! „Ha a 

duzzasztógátat nem a megfelelő alakúra építjük, akkor összeomlik. A telefon attól még 

vidáman működhet, hogy doboza Volkswagent vagy paradicsomot formáz.” (Gelernter, 
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1998, 16. old.)  Az üzleti döntéshozás folyamata se nem duzzasztógát, se nem telefon. Se 

nem az áramlástan, se nem a divat határozza meg, hogy milyen formája lehet. Az „An 

Intelligent Portal with Doctus Knowledge Based Expert System” című előadásomat egy 

konferencián (Velencei, 2003, 235-240. old.) a „Szép és csúnya képek” c. ábrán bemutatott 

képpel indítottam, és rögtön feltettem a következő kérdést: Melyik képből ragadhat meg 

több újat? 
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29. ábra: Szép és csúnya képek 

Majdnem mindenki megértette, hogy az a megjelenítéstől, a vizualizációtól függ, és nem 

az információ mennyiségétől. Kevesen gondolnák, hogy a dia baloldali képén a folyamat-

diagram csakis a tudásmenedzsmentet, és semmi mást nem ábrázolhat. Illúzió lenne elvár-

ni, hogy a jobb felső képlet láttán mindenki a motorhűtésre asszociáljon, kivéve persze az 

azt tervezőt. „A tudósok abbeli képessége, hogy megjelenő formákból a valóságra követ-

keztethessenek, csupán annyiban különbözik a mindennapi észlelésünktől, hogy olyan 

formákat is egységbe képes foglalni, melyekkel a köznapi észlelés nem tud mit kezdeni. A 

tudós intuíciója az irreveláns összefüggések sokasága által átláthatatlanná tett, elszórt ada-

tokat is egységbe tudja rendezni, sőt valósággal vadászik az efféle adatokra olyan kísérle-

tek révén, melyeket a további lehetőségekről alkotott előzetes tudásra hagyatkozva tervez 

meg. Ezek a meglátások lehetnek tévesek, miképpen előfordul az is, hogy egy takarásban 

lévő test formájáról téves képet alkotunk a hétköznapi életben.” (Polányi, 1997, 25. old.) A 

kutató jobban hasonlít a művészre, mint gondolnánk. Szép képeket rajzol, amelyek sugall-

ják az új tudást. A propeller lapátjaiból érthető a repülés dinamikája. A tudásmegosztás 
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képeiből is érthető kell, hogy legyen az üzletelés „dinamikája”. Az sem véletlen, hogy 

2003. november 17-19-én a „The Second IASTED International Conference on 

Information and Knowledge Sharing” című konferenciának már külön szekciója volt 

„Knowledge Visualization” néven. Az érdeklődők számát tekintve azt mondhatom: itt a 

jövő slágere!  

Amikor az ember ott jár, ahol 35 évvel ezelőtt nyaralt, akkor néhány kép felidéz olyan más 

képeket is, amelyek az újralátás nélkül nem szoktak megjelenni. Nincs ez másképp a tu-

dásháttér memorizálásakor sem. Mindig háromdimenziós képeket látunk. Ha ön elolvassa a 

szót: macska, és becsukja a szemét, akkor mit lát? Kevesen látják az M, A, C, S, K, és A 

betűket. 

Az üzleti döntéshozás szereplői sokat küszködnek a döntéshez szükséges fogalmak össze-

rakásával. Valójában sohasem elégedettek vele. Ennek gondját a tananyag összerakásával 

illusztrálom.  Az alábbi, „A szükséges fogalmak sorrendjei” c. ábrán a  szükséges fogal-

mak három, különböző sorrendjét mutatom be. Ha pl.  a vezetés tantárgy vízió, befolyáso-

lás, etika és követők fogalmakkal vázolt tudáshátterét akarom bemutatni, vajon mi alapján 

dönthető el, hogy az A, a B vagy a C sorrend a jobb. 

etikabefolyásoláskövetők

víziókövetőkbefolyásolás

követőkvízióetika

befolyásolásetikavízió

CBA

etikabefolyásoláskövetők

víziókövetőkbefolyásolás

követőkvízióetika

befolyásolásetikavízió

CBA

 
30. ábra: A szükséges fogalmak sorrendjei 

Nincs okom azt mondani, hogy egyik „sorrend” jobb a másiknál, de mondhatom: egyik 

sem elfogadható mindenkinek. Minden szekvenciális, egymás után következő bemutatás 

ellentmond az emberi agynak. A vizualizációt különböző grafikai technikák támogatják. 

Tony Buzan5 elképzelése alapján a meglévő tudás fogalmait szekvenciális sorrend helyett 

egy faágakhoz hasonlóan ábrázoljuk. Ez segíti a fogalmak közötti kapcsolatok megragadá-

                                        
5 www.Mind-Map.com/en/mindmaps/definition.html (2006. szeptember) 
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sát, a gondolatok elágazó asszociációkként kapcsolódnak össze. Az érdeklődés éppen ki-

kristályosított témája kerül a lap közepére egy kép vagy ábra formájában, és ebből nőnek 

ki a fő témák ágai. Minden egyes ág egy fogalom, a főágak alágakra bontódnak, és így 

tovább. Valakinek így, valakinek úgy. „A fő téma alakulása” c. ábra illusztrálja a vezetés 

tan említett négy fogalmának kapcsolatait. 

 
31. ábra: A fő téma alakulása 

Ha nem határozom meg előre a fogalmak sorrendjét, szekvenciális egymásutániságát, ak-

kor vizualizálhatom a szerteágazó kapcsolatait. A bal oldali képen középre került a vezetés, 

és mivel nem raktam sorba, bármelyik főággal elkezdhetem a tanítást. A jobb oldali „csú-

nya” ábrát követve kénytelen lennék a követőkkel kezdeni, mert ebből az ábrából arra lehet 

következtetni, hogy a vezetés fogalomról csak a követőkre asszociálok. A vizualizáció 

során az elágazások szaporodhatnak, de lesznek olyanok is, amelyek megszűnnek. A végén 

(előadás, tantárgy, félév, képzés avagy svédasztal, kiskocsma, a séf kínálat, teakonyha) 

középre az kerül, aminek a legtöbb ága van. Fontos megjegyezni, hogy gyakran megválto-

zik a középső kép. Így alakultak ki vagy éppen át, tanított tantárgyaim, és ehhez hasonlóan 

alakul a döntéshez szükséges tudás is. A tudásháttér vizualizációja során rájöhetünk, hogy 

valamiről többet, másról kevesebbet tudunk. „A fogalmak vizualizációja” c. alábbi ábrán 

látható, hogy micsoda lyukak vannak. 
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32. ábra: A fogalmak vizualizációja 

Ahhoz hogy szép legyen, hiányzik még legalább egy fogalom egy főágon. Azért mondom, 

hogy „legalább egy”, mert a kutatás folyamán másként is (át)alakulhat a problématerület. 

Ha így rajzolom le a vezetés tudáselemeit, ha ezekkel a fogalmakkal bírok, akkor hiányos 

emlékeim vannak. Ha ennyit tudok valamiről, ha egy üzleti döntési folyamatot így vizuali-

zálok, akkor az inkább egy problématerület, mintsem a vizsgált folyamatról egy rendszere-

zett tudásháttér.  
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7.3 Tudástérkép 

Mire kell a térkép? Arra, hogy a kívánt helyre odataláljunk, és közben ne tévedjünk el. És 

mindezt minél rövidebb idő alatt. Ha meg akarunk találni egy városhoz vezető utat, elő-

vesszük a térképet. Gyakran meglepetések érnek bennünket: néhány útvonal megváltozott, 

új autópályákat építettek. A szép kivitelű, hajtogatós térképek helyett a naprakészen letölt-

hető elektronikus térképeket keresgéljük. És ahol megtaláljuk, még útvonaljavaslatot is 

kaphatunk. A térkép megmutatja az utat a városokhoz, de a várost magát nem. Csak azt, 

hogyan érhetünk el oda. Az ismert városokba térkép nélkül is könnyen odatalálunk, ugyan-

így azt is tudjuk, hogy a közvetlen munkatársainktól mit kérdezhetünk. Ha ezeket a tudá-

sokat összerakosgatjuk, és rendezzük, és létezne akkora autó, hogy mindannyian belefé-

rünk, akár a világ összes városába mehetnénk térkép nélkül is. Az elektronikus térképen 

gyorsan végigfuthatok, és elég csak az ismeretlen útvonalakat kinagyítani. Előnye, hogy 

gyakrabban módosítható, mint a nyomtatott. Ehhez hasonlóan az üzleti döntéshozásban a 

tudástérkép megmutatja, az utat a döntésekhez szükséges tudások lelőhelyeire. (Baracskai, 

Velencei, 2004/f) Míg a weben navigálva dokumentumról dokumentumra futkározunk, az 

utazó egy magasabb, absztrakt szinten közelít a célja felé.  

Az üzleti döntéshozás azon szereplőit keresik a vállalatok, akik csak annyi döntési szem-

pontot vesznek figyelembe döntéseiknél, amennyire ott és akkor éppen szükség van. Azok 

tudnak gyors döntéseket hozni, akik kevesebb szabállyal dolgoznak. Az „Occam borotvá-

ja” elv itt is érvényes. „A jól szerkesztett tudományos kérdés annyiban is hasonlít a jól 

szerkesztett rejtvényhez, hogy nem könnyen tűr meg fölösleges szereplőket, elhagyható 

feltételezéseket. William Occam, 13. századi angol filozófus nyomán Occam borotvájának 

nevezik azt a jól bevált elvet, hogy a konkurens, empirikus adatokkal egyforma mértékben 

alátámasztott tudományos elméletek közül azt fogadjuk el, amelyik kevesebb előfeltétele-

zésre épül.“ (Mérő, 2001, 52. old.) Az üzleti döntéshozás szereplőinek a döntéshez szüksé-

ges tudást gyorsan kell megtalálniuk. Ezt a gyorsaságot segítik a tudástérképek. Az IT esz-

közök garmadáját kínálja ezen az új területen. Különböző elnevezésekkel találkozunk: 

Topic Map, Content Map, Knowledge Map, Mind Map és a többiek, melyek hasonló el-

képzelések alapján születtek. Valamennyi IT eszköz a gyors keresést és elérést támogatja. 

Mikor és kinek jók ezek az eszközök? 
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Amikor tudástérképet rajzolunk, gondolkozunk, újraértelmezve és újragondolva a tudáshát-

tér fogalmait. A tudástérkép készítésével az üzleti döntéshozás szereplői megtanulják a 

tudás feltárását, vizualizálását és rendezését, amely az üzletelés minden területén alkal-

mazható. A földrajzi térképekhez hasonlóan a tudástérképek is megmutatják az utat a szük-

séges tudáshoz. Ki tudja a szükséges tudást? A tudástérképek a fogalmak taxonómiája és 

vizualizációja után bővíthetők a lelőhelyekkel. Erre az üzleti döntéshozás új környezetében 

azért is van szükség, mert a döntéshez szükséges tudás több ember fejében van. Ennek 

megosztása történik a teakonyhákban és a vállalatra szabott műhelyekben, és gyors elérését 

a tudástérképek támogatják. „Ha a tudás valóban fontos egy vállalat számára, ha a tudás 

birtokosait felismerik és jutalmazzák, akkor a térkép a status és a siker tükre is lesz, nem-

csak „tudáslokátor”.” (Davenport, Prusak, 2001, 93. old.)  

 
33. ábra: A tudástérkép elemei 

A fenti, „A tudástérkép elemei” c. ábrán bemutatott tudástérképen a már kikristályosodott 

fogalmakkal írjuk le a döntéshez szükséges tudást. Egy-egy fogalom 7±2 további fogalom 

felé ágazhat, mert csak ennyit vagyunk képesek észlelni a rövidtávú memória kapacitásá-

nak (Miller, 1956) figyelembe vétele miatt. A tárgyszavakkal (topic) kezdjük, és ezekhez 

kötjük a kulcsszavakat (keyword). Ahol a kulcsszavaknál mélyebb tudásunk van, ott egy 

kognitív térkép elemeit, attribútumokat és azok kapcsolatait is berajzoljuk. Az attribútu-

mok egy része mindig kemény adat, ezek között aritmetikai kapcsolat van. A másik része 

puha tudás, amelyek nincsenek dokumentálva, ezek között „ha..akkor” logikai kapcsolatok 
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vannak. Ezek mindig attól függenek, miként látják a döntéshozás szereplői az üzleti folya-

matot. A tudástérkép negyedik szintje a döntéshozás szereplőinek lelőhelyét mutatja. Ha 

kognitív képességünk alsó határát vesszük, akkor (5x5x5x5) hatszázhuszonöt fogalom lesz 

a térképen. Ez átláthatatlan. Ötletem, hogy a tudástérkép harmadik (attribútumok) szintjén 

a szemantikai térkép elképzelésről (az elemek közötti kapcsolat igékkel írható le) térjünk át 

a kognitív térkép (az elemek között „ha…akkor” logikai kapcsolat van) elképzelésre. Ha 

elkészítjük az üzleti döntések tudásbázisát, akkor egy tudásgenerálóval redukálhatjuk (Ba-

racskai, Dörfler, Velencei, 2005/b) az attribútumokat az elég informatívakra. És itt leg-

többször három-négy attribútum marad, amelyekkel ugyanolyan jól leírható a döntés, mint 

a használt húsz-huszonöttel. A puha tudásokat fontos a lelőhelyekhez kötni, mert azok az 

emberek fejében vannak. Az üzleti döntéseket vizsgálva megtapasztaltam, hogy egy válla-

latnál a döntésekhez szükséges tudás tizennégy-tizenhat ember fejében van. Tehát egy em-

ber fejében lehet különböző döntések attribútuma is. Most Számolhatunk másképp! Ha 

meghatározunk 7 tárgyszót, és mindegyikhez 7 kulcsszót, ezekhez kötjük a redukált há-

rom-négy attribútumot, majd hozzátesszük a tizenöt lelőhelyet, akkor láthatjuk, hogy így 

kb. 200 elemből álló tudástérképet kapunk, ami így átlátható. Az, hogy egy fogalom a tu-

dástérképen hova kerül, azaz hogy tárgyszó, kulcsszó vagy attribútum, a taxonómiától 

függ. A tudásháttér vizualizációja, az elágazások rajzolása kialakította a meglévő tudás 

rendezéséhez szükséges taxonómiát. Az IT eszközei csak ezek után használhatók. A tudás-

térképek is a végén egyszerűek lesznek. Megéri a türelem, persze csak azoknak, akik képe-

sek rendszerezni a fogalmakat, kialakítani és újrarendezni a taxonómiát. A baj, vagy a sze-

rencse, az, hogy a döntéshez szükséges tudásmegosztásban saját tudástérképét kell rajzolni. 

Ne feledjük, kész térképeket mindenki vehet néhány centért, de akkor minden döntéshozó 

olcsón ugyanoda fog érni!  
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7.4 IT eszközök ÚJ érvényessége – e-tartalom 

Az IT fejlesztések mennek a maguk utjain. Nagy a kínálat az e-tartalom támogatására. 

Ahogy megmutattam, a szemantikai és kognitív térkép kombinációjával egy olyan tudás-

térképet tudunk elkészíteni, amely 160-200 elemből áll, és így átlátható.  

A továbbiakban néhány tudástérképpel illusztrálom a fogalmak taxonómiájának különbö-

zőségét. A tudástérképeket posztgraduális hallgatóim készítették.  

A „Munkaköri leírás tudástérképe” c. ábrát egy ügyvezető pozícióban lévő hallgatóm ké-

szítette.  

 
34. ábra: Munkaköri leírás tudástérképe 

A jólstruktúrált feladatleírás elkészítéséhez egy IT eszközt kapott segítségül. A munkáját 

leíró fogalmak összegyűjtése, majd azok rendezése nélkül nem segíthet az eszköz. A leg-

nehezebb a fogalmak közötti kapcsolatok meghatározása volt számára. Az eszköz itt is 

segít – kérdőjelekkel hívja fel a figyelmet a rendező elv, azaz a taxonómia meghatározásá-

ra. Ebben az illusztrációban, pl. a külső és a belső kapcsolatok szervezése.  A következő 

illusztráció „A vevőközpontú szervezet tudástérképe” c. ábra. 
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35. ábra: Vevőközpontú szervezet tudástérképe 

Egy másik illusztráció egy ügyvédi iroda működésének térképe. Ez a térkép könnyen ki-

egészíthető a tudás lelőhelyeivel. 
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36. ábra: Ügyvédi iroda működése 

A 7. fejezetben leírtakból következik negyedik tézisem: 
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IV. tézis 

Állítom, hogy az üzleti döntésekhez szükséges tudás tálalásához nélkülözhetetlen a 

rendszergondolkodás. A tudásmegosztásnak gyakran van egy téves olvasata, ami azt 

sugallja, hogy ez csak a folyamat elejére vonatkozik. Ez akkor lenne így, ha csak a 

folyamat elején lennének inputok. Az üzleti döntéshozás folyamata olyan, ahol a fo-

lyamat folyása határozza meg az útközben szükséges inputokat. A procedurális prob-

lémák megjelenésénél is szükség van tudásmegosztásra. A folyamatnak abban a ré-

szében, amikor készek a döntési változatok, a tudás összetevőinek (tartalom) ábrázo-

lására világos taxonómiára és tetszetős képekre van szükség.  Az IT eszközök nem 

lehetnek a megvalósítás korlátai. 
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8 Magyar és angol nyelvű összefoglaló 

Title of this doctoral research 

The knowledge sharing of the business decision taker in the e-era 

Abstract 

In this doctoral research I investigate the business decision processes and the players in 

these processes in the e-era. My theses, which I describe with the metaphors of e-pillars, e-

decision-taker, e-knowledge-sharing, and e-content, address the following problem nodes: 

the environment of knowledge sharing in human-conducted business decision processes is 

not known; the relationships of the knowledge types needed for the decision taker in hu-

man-conducted business decision processes are not known; the domain of validity of new 

ICT tools for supporting knowledge sharing in human-conducted business decision proc-

esses is not known. 
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Értekezésemben az üzleti döntési folyamatokat és azok szereplőit kutatom az e-

korszakban. Ez a terület nem köthető csak egyetlen diszciplínához, ezért kutatási módsze-

remet a transzdiszciplinaritás jellemzi, melyet az üzleti döntések támogatásában, az IT al-

kalmazásában és az oktatásban szerzett tapasztalataim határozták meg. A kutatási módsze-

remben meghatározott tudáshiányok alapján a következő problémagócokat fedeztem fel, 

melyek elhárításához hipotéziseket alkottam: ismeretlen a tudásmegosztás környezete a 

vezényelt üzleti döntési folyamatokban, ismeretlen a döntéshozó döntéshozáshoz szüksé-

ges tudástípusainak kapcsolata a vezényelt üzleti döntési folyamatokban, ismeretlen a tu-

dásmegosztást támogató új IT eszközök érvényességi tartománya a vezényelt üzleti döntési 

folyamatokban.  

Az üzleti döntéshozás új környezetének vizsgálatához a döntéshozó paradigmájából indul-

tam ki, és „e-korszak”-nak nevezem a ma üzleti környezetét. Megvizsgálom, hogy a vezé-

nyelt döntési folyamat környezete milyen új értékekkel írható le. Ebből következik első 

tézisem, melyben állítom, hogy az üzleti döntéshozás szereplőinek e-cölöpökre van szük-

sége. Ezek a bizalom, a transzfunkcionalitás és a hálózati kapcsolatok.   

A döntésekhez szükséges tudás gyűjtésének és rendezésének gondjait is vizsgálom, mely-

nek legnagyobb kihívása a hallgatólagos tudás elemeinek „felszabadításának”, támogatása. 

Ahol a döntéshozók a tudás gyarapodására törekednek, ott a kétes tudás gyarapodása kö-

vetkezik be. Ebből következik második tézisem, melyben állítom, hogy annak ellenére, 

hogy megsokszorozódott az adatok száma, a vezényelt üzleti döntésekben előtérbe került 

az intuíció.  

Tudásrendezői munkámban meggyőződhettem arról, hogy sokkal nehezebb a vezényelt 

üzleti döntésekhez szükséges tudásmegosztás elfogadtatása, az ahhoz szükséges hangulat 

megteremtése, mint az azt támogató eszköz használata. Metaforákkal írtam le az e-korszaki 

tudásmegosztás típusait. Ebből következik harmadik tézisem, melyben állítom, hogy a ve-

zényelt üzleti döntésekhez szükséges ötletek bedobása a „séf napi kínálata” és a „teakony-

ha” típusú tudásmegosztással oldható meg.  

A tudásmegosztás eredményének tálalását IT eszközök támogatják, melyek érvényességi 

tartományát vizsgálom. Az üzleti döntéshozás szereplőinek a döntéshez szükséges tudást 

gyorsan kell megtalálniuk. Ezt segítik a tudástérképek.  Ebből következik negyedik tézi-

sem, melyben állítom, hogy az üzleti döntésekhez szükséges tudás tálalásához rendszer-

gondolkodásra, világos taxonómiára és átlátható képekre van szükség.   
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In this doctoral research I investigate the business decision processes and the players in 

these processes in the e-era. As this area cannot be tied to a single discipline my research 

method can be characterized as trans-disciplinary, which is formed by my experience in 

supporting business decisions, using ICT, and teaching. In the problem domain, based on 

the identified knowledge gaps, I discovered several problem nodes for which I have drawn 

up hypotheses; the problem nodes are the following: the environment of knowledge shar-

ing in human-conducted business decision processes is not known; the relationships of the 

knowledge types needed for the decision taker in human-conducted business decision 

processes are not known; the domain of validity of new ICT tools for supporting knowl-

edge sharing in human-conducted business decision processes is not known. 

To investigate the new environment of business decision taking, I used the paradigm of the 

business decision taker as starting point. I have examined what new values can describe the 

environment of human-conducted business decision processes. This inquiry results in my 

first thesis, that the players of business decision processes need e-pillars; these are the trust, 

the trans-functionality, and the network connections. 

I have also examined the problems of knowledge acquisition and knowledge engineering in 

business decision processes; the greatest challenge of which is supporting the enabling 

knowledge creation. The consequence is my second thesis, the e-decision-taker uses larger 

amount of knowledge but this knowledge is doubtful. Although there has been increase in 

the amount of available data, in human conducted business decisions intuition has gained 

importance. 

As a knowledge engineer I experienced that it is much more difficult to get the knowledge 

sharing accepted in human conducted business decisions; to create the ambient than to use 

the decision support tools. Consequently, in my third thesis I use metaphors to describe the 

types of knowledge sharing in the e-era which are suitable for the “idea pitching” in human 

conducted business decisions. 

I also examine the domain of validity of ICT tools that are used for serving up the results 

of knowledge sharing. The players of human conducted business decision processes need 

to find the knowledge required for the decision quickly. This can be supported by knowl-

edge maps. Based on this, my fourth thesis is that serving up the knowledge required for 

human conducted business decisions requires system thinking and the taxonomy of knowl-

edge components. 
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