
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A humántőke „értékének”  
meghatározása 

A tudásintenzív szervezetek többsége mára felismerte, hogy ver-
senyelőnyük a humántőkéből adódik. Ennek ellenére egyelőre ke-
vés olyan mérési eszköz létezik, amely alkalmas lenne a humántőke 
értékének meghatározására. Az alábbiakban egy olyan új mérési 
módszert ismertetünk, amely bizonyos biztosításmatematikai elven 
és a kiváltási költségen alapulva képes előre jelezni, hogy az egyén 
milyen mértékben képes hozzájárulni gazdaságilag egy adott szer-
vezet értékéhez. A mérési módszer az egyén fizetéséből és juttatá-
saiból kiindulva számos egyéb költséget is figyelembe vesz – kivá-
lasztási és felvételi költség; üres álláshely költsége; a tanulási görbe 
haszon–áldozat költsége (opportunity cost); valamint az új munka-
erő felvételével járó kockázat költsége – ugyanakkor olyan tényező-
ket is tartalmaz, mint a munkavállaló szolgálati ideje és életkora. A 
módszernek számos alkalmazási lehetősége kínálkozik: segítségé-
vel a munkaerő megtartásához szükséges prémium nagyságának a 
kiszámítása vagy akár egy teljes üzleti szegmens dolgozóinak a mi-
nimális megtérülése is kikalkulálható. 
 
Tárgyszavak: humántőke; tudásmenedzsment;  

kutatás-fejlesztés;  
befektetés; jövedelmezőség; értékteremtés; 
emberi erőforrás; tanulás; allokáció;  
projektmenedzsment. 

Számszerűsíthető-e a szellemi tőke? 

Az egyre növekvő elégedetlenség hatására, amely a kutatás-
fejlesztési beruházások pénzügyi elszámolásával szemben megmutat-
kozott, a szakemberek körében éles vita bontakozott ki számos – gyak-
ran „szellemi tőkeként” emlegetett – immateriális tétel mérésével és el-
számolásával kapcsolatban. Ilyen tétel például a márkanév, a társaság 



sajátos tudásanyaga és folyamatai, valamint az emberi tőkével kapcsola-
tos gyakorlat. A vita következtében számos tudományág kapcsolódott be 
a kérdés megoldásába, köztük a pénzügy-számvitel, az emberierőforrás-
gazdálkodás, a tudásmenedzsment, a kutatás-fejlesztés és az általános 
menedzsment. 

Az immateriális eszközök elszámolásának hívei komoly dilemma 
előtt találják magukat: az ösztöneik azt súgják, hogy az emberekkel kap-
csolatos ráfordítások (a képzéstől és fejlesztéstől a humánerőforrás-
gazdálkodás olyan hagyományosabb módszeréig, mint pl. a bérezés és 
a juttatások, egészen egy bizonyos kultúra meggyökerezésének támoga-
tásáig) képesek rá, és ténylegesen javítják is az üzemi eredményeket. 
Az emberekkel kapcsolatos ráfordítások hatásának mérésével járó ne-
hézségek azonban könnyen elbátortalanítják a számviteli szakembere-
ket. Mivel képtelenség egyértelműen kimutatni a ráfordítás és az üzleti 
eredmény közötti összefüggést, az ilyen méréseket célzó programok 
költségcsökkentési intézkedések esetén általában az elsők között kerül-
nek a „vágódeszkára” – még akkor is, ha ez a rövid távú megtakarítás 
hosszabb távon komoly gondokat eredményezhet. Ezeknek a problé-
máknak az elkerülése miatt merült fel az igénye annak, hogy olyan mé-
rési módszert dolgozzanak ki, amely megbízhatóan képes demonstrálni 
azt, hogy a humántőkével kapcsolatos ráfordítások hosszú távú értéket 
teremtenek a szervezet számára. 

A humántőke a szervezet „rejtett értéke” 

Egy olyan vagyonról van szó, amelyről mindenki tudja, hogy értékes, 
de amelyet nehéz számokban kifejezni. A szellemi tőkéből származó ér-
ték tőkeáttétele rengeteg mindent magába foglalhat:  

– nem kellően hasznosított szabadalmazott technológia (szellemi 
tulajdon) felhasználási jogának értékesítésére agresszívabb politi-
ka kidolgozása; 

– az emberekre összpontosuló tevékenységek, mint a legjobb gya-
korlat átadása a szervezet valamennyi dolgozójának; 

– munkaközösségek létrehozása, amelyek új típusú innovációk ki-
dolgozására ösztönöznek; illetve  

– a rejtett tudásanyag feltárása, hogy az a szervezet minden tagja 
számára elérhetővé váljon, és elősegítse sikeres teljesítményüket.  

A „rejtett értékek” feltárásának hogyanjáról már sok tanulmány ké-
szült. A hangsúly egyre inkább arra tevődik át, hogy mennyit lehet ezek-
ből feltárni. Az emberi erőforrások számvitelével, a szellemi eszközök 

 



gazdálkodásával, a biztosításmatematikával és a közgazdaságtannal 
foglalkozó szakemberek keresik a választ, hogy ezekből a rejtett érté-
kekből mennyi tárható fel annak érdekében, hogy a társaság üzemi 
eredményét javítsák. A kérdés megválaszolása alapot teremt a szellemi 
tőke megtérülésének kiszámítására. Az alábbiakban a szellemi tőkében 
lévő érték egyetlen elemének, a humántőke számszerűsítésével kapcso-
latos lehetőségeket vizsgáljuk meg. 

A humántőke elszámolása 

A humántőke mérése egy, az 1960-as években kidolgozott tudo-
mányból – a humánerőforrás számviteléből – nőtte ki magát. A kutatók 
rájöttek, hogy az emberek többet érnek a szervezet számára, mint a fize-
tésük és juttatásaik. A gyakorlatban egy munkavállaló kiváltásának költ-
sége – a szaktudásától és a szervezeten belüli pozíciójától függően – 
többszörösen meghaladhatja a bérköltségét. Az 1970-es évek végén né-
hány haladó szellemű szervezetnél már elkezdték a humánerőforrások 
könyvelését, de a kezdeményezés nem folytatódott.  

Mi lehet az oka, hogy a szervezetek még 40 évvel ezen elképzelé-
sek felvetődése után is halogatják a gyakorlati megvalósítást?  

Az okok alapvetően három forrásra vezethetők vissza: 
1. Az új tudományág összekapcsolása a pénzügyi számvitellel két-

élű fegyvernek bizonyult. Egyrészt a számviteli kapcsolat megerő-
sítette az emberierőforrás-gazdálkodást, hiszen minden olyan 
módszernek, amely a vezetői döntéshozatali folyamat eszköze kí-
ván lenni, be kell illeszkednie a számviteli rendszerbe. A kapcso-
lat ugyanakkor negatív hatást is gyakorolt a humánerőforrás-
menedzsmentjére, mivel egyidejűleg a számviteli könyvelés min-
den hátulütőjét is átvette (retrospektív szemlélet, a kézzel fogható 
dolgok túlzott hangsúlyozása, az a téves elképzelés, hogy a meg-
bízható mérés egyenlő a megszámlálhatósággal). 

2. Az emberi erőforrások elszámolásához olyan adatállományra volt 
szükség, amely a legtöbb szervezetnél nem állt rendelkezésre, és 
az ehhez hiányzó infrastruktúra biztosítása túl nagy beruházást 
igényelt volna. 

3. Végezetül, az egyenlet megtérülési oldala még mindig nem volt vi-
lágos és egyértelmű. A döntéshozatal megkönnyítéséhez a költ-
ségoldal további pontosítása önmagában nem volt elégséges – a 
megtérüléssel kapcsolatos információkra is szükség lett volna. 



Ahhoz, hogy a humántőke mérése ténylégesen segíthesse az üz-
letmenetet, olyan eszközzé kell válnia a vezetőség kezében, amely öt-
vözhető a jelenlegi üzleti tervezési és monitoring rendszerekkel. Azáltal, 
hogy a társaságok vezetői már elkezdtek olyan módszerek után kutatni, 
amelyekkel javíthatják a humántőke ráfordításainak megtérülését, jó 
esély nyílt arra, hogy a humánerőforrás-funkciókon túl a társaságok többi 
érdekeltjét is bevonják a humántőke mérésével kapcsolatban tett erőfe-
szítésekbe.  

A társaságok jelenlegi gyakorlata 

A humántőke megbízható mérésének fontossá válása alapvetően 
azon a felismerésen alapul, hogy az emberi erőforrásoknak mekkora je-
lentősége van a világgazdaság egészében egyre növekvő szektort kép-
viselő – tudásalapú társaságok és ágazatok számára. Egyes ágazatok-
ban (pl. szoftvercégek, szakmai szolgáltatók) csupán minimális az álló-
eszközök értéke; az üzemi költségek túlnyomó hányadát a humántőke 
teszi ki. Egyre gyakrabban hallani a társaságoktól azt a szlogent, hogy 
„Számunkra az emberek a legfontosabbak erőforrások”. Ennek ellenére 
kevés olyan társaság akad, ahol ennek a „humán eszközállománynak” 
az értékét ki is tudnák mutatni. Még azoknál a társaságoknál is csupán 
elenyésző számban készül ilyen jellegű kimutatás, amelyek hangsúlyo-
zottan a legjobb üzleti gyakorlatokat alkalmazzák. Ezek általában arról 
adnak képet, hogy milyen jól gazdálkodik a társaság az emberi erőforrá-
saival (munkavállalói elégedettség, munkaerő-elvándorlás mértéke, kép-
zéssel kapcsolatos ráfordítások stb.), de vannak olyan kimutatások is 
(mint pl. az egy munkavállalóra jutó árbevétel, illetve nyereség), amelyek 
a humántőke által létrehozott értékek helyettesítőiként annak megállapí-
tására szolgálnak, hogy a humántőke-ráfordítások sikeresek voltak-e. 

Ez utóbbi statisztika jól példázza az emberek értékekhez kapcsolá-
sában rejlő gondokat. Az egy munkavállalóra jutó árbevétel hasznos mu-
tató lehet abban az esetben, ha a teljes munkaerő teljesítményét kíván-
ják vizsgálni. Ha azonban egy szervezet azt szeretné elemzés tárgyává 
tenni, hogy mi motiválja a dolgozói teljesítményét, akkor ez a módszer 
kudarcra van ítélve: arra ugyanis nem alkalmas, hogy megmutassa, a 
munkaerő mely részének köszönhető a magasabb árbevétel – a munka-
erő egészének vagy talán csak a kereskedelmi, illetve a kutatás-
fejlesztési osztály dolgozóinak? Mivel a munkavállalók nem egyformán 
járulnak hozzá az árbevételhez, a fenti képlet nem ad választ a kérdésre, 
hiszen ez alapján az lenne az árbevétel növelésének a legkézenfekvőbb 

 



módja, hogy csökkentik a munkaerő létszámát. Az azonban minden kü-
lönösebb számítás nélkül is belátható, hogy  

1. a munkaerő létszáma egy bizonyos ponton túl negatív következ-
mények nélkül nem csökkenthető;  

2. egyes dolgozók nagyobb mértékben befolyásolják az árbevételt, 
mint mások.  

Az egy munkavállalóra jutó árbevétel képleténél talán közelebb visz 
a megoldáshoz, ha az árbevételt a bérköltségekre vetítjük. A bérezés 
már jobban tükrözi azt a befektetést, amelyet a szervezet a munkaválla-
lóiba eszközöl, de még ez a kimutatás is kevésnek bizonyulhat, ha egy 
társaság teljesítményét ennek alapján kívánják javítani. Ebben az eset-
ben ugyanis a bérköltségek csökkentése tűnhet a leglogikusabb megol-
dásnak, miközben közismert tény, hogy a fizetések csökkentése egy bi-
zonyos ponton túl a munkaerő minőségének romlását vonja maga után, 
ami egyértelműen gyengébb teljesítményhez, illetve alacsonyabb árbe-
vételhez vezet. 

Az előbbiekben tárgyalt mutatókkal az a baj, hogy nem vezetnek 
olyan konkrét módszerekhez, amelyek segítségével a humántőke telje-
sítménye javítható lenne. A gyakorlatban a humántőke vonatkozásában 
ezeknek a mutatóknak a javítására egyetlen lehetséges megoldás kínál-
kozik: a létszám-, illetve bércsökkentés. Mivel a hagyományos mutatók 
nem elégségesek a humántőkében rejlő lehetőségek feltárásához, egy 
kifinomultabb módszerre van szükség, amely megmutatja, mely esetek-
ben alkalmazható hatékonyan a költségcsökkentés, és mely pontokon 
van szükség további ráfordításokra. 

A humántőke-megtérülési mutató 

Aligha lehet csodálkozni azon, hogy a szervezetek azt szeretnék, 
hogy az emberi erőforrásokba eszközölt befektetéseik megtérüljenek, 
hasznot termeljenek. Létezik egy olyan ki nem mondott elvárás, hogy a 
munkavállalók a bérüket (fizetésüket és juttatásaikat) meghaladó mér-
tékben növeljék a szervezet értékét. Noha az általános vélekedés szerint 
az egyéni munkavállaló általános szaktudása és szakmai tapasztalatai a 
társasággal kapcsolatos ismereteivel és jártasságával, valamint a sze-
mélyiségével és élettapasztalataival kombinálva egy egyedi, az időben 
változó értéket hoznak létre, eddig nehézséget okozott azt kimutatni, 
hogy ez az egyedi érték milyen kapcsolatban áll a szervezet nyereségé-
vel. Ennek a feladatnak a megoldására született meg a humántőke-
megtérülési mutató (human capital value metric), amely – bár nem fejezi 



ki teljes mértékben az adott munkavállaló által a szervezet számára kép-
viselt értéket – alkalmas alapot teremt arra, hogy a humánerőforrásokkal 
kapcsolatos költségek tervezhetővé váljanak. 

A humántőke értékének számszerűsítését szolgáló humántőke-
megtérülési mutató a humánerőforrások meglévő számviteli alapelveire 
épül, ugyanakkor újszerű módon alkalmazza a biztosításmatematika és 
a közgazdaság értékelési technikáit. A humántőke-megtérülési mutató a 
szervezet nyereségéhez történő minimálisan várható hozzájárulásként 
fejezi ki azt, hogy az egyén milyen értéket képvisel a szervezet számára. 
Mivel a mutató egy konkrét egyénhez kapcsolódik, alkalmas annak meg-
határozására, hogy a szervezeten belül hol keletkezik érték, és azt is ki 
tudja mutatni, hogy milyen különbség van az egyén jövőbeni hozzájáru-
lásának jelen értéke és a jövőbeni költségeinek jelen értéke között.  

Az egyén hozzájárulásának becslésekor először is azt kell tisztázni, 
hogy a munkavállaló bérét költségnek vagy az egyén által képviselt érték 
tükröződésének tekintjük. A humántőke-megtérülési mutató mindkét né-
zetet magába foglalja. A becsült hozzájárulás kiszámításakor a mutató a 
bért a piaccal folytatott interakciók során meghatározott érték tükröződé-
seként kezeli.  

Ennek alapján a mutató egyrészt azzal az alapfeltevéssel dolgozik, 
hogy a munkavállaló bére (díjazása, pótlékai, képzési és fejlesztési jutta-
tásai) alkalmas annak a minimális értéknek a meghatározására, amellyel 
az adott munkavállaló a szervezet teljesítményéhez hozzájárul. A máso-
dik alapfeltevés pedig – amint a fentiekben már említettük – abban áll, 
hogy az emberek hozzájárulása meghaladja a bérüket, tehát a szervezet 
számára nyereséget termelnek. 

A humántőke-megtérülési mutató főbb elemei 

Ha elfogadjuk azt az alapfeltevést, hogy az embereknek a szervezet 
számára képviselt értéke meghaladja a bérüket, akkor már csak azt kell 
tisztázni, hogy vajon mennyivel. Ezt a kérdést úgy is meg lehet fogal-
mazni, hogy hol van az a pont, ahonnan egy szervezet számára már kö-
zömbös, hogy egy jól bevált, szakképzett és termelékeny munkavállaló-
ját tovább foglalkoztatja vagy egy új, hasonló szakképesítéssel rendelke-
ző új munkaerőt alkalmaz.  

– Először is tényként kell elfogadni, hogy a meglévő munkavállalók 
értéket jelentenek, mivel a szervezetnek nem kell felvenni őket, 
azaz nem kell hirdetéseket feladnia, állásinterjúkat folytatnia stb., 
ugyanakkor nem kell az elbocsátás költségeit (végkielégítés, a ki-

 



lépő dolgozó tudásának rögzítése stb.) fedeznie. (Ezen értékek 
egy része közvetlenül pénzben kifejezhető, míg mások a rájuk 
fordított idő alapján számszerűsíthetők (felvételi és elbocsátási 
költségek).  

– Másodsorban, a meglévő munkavállalók azért is értéket képvisel-
nek a szervezet számára, mert betöltik az egyébként üres álláshe-
lyeket. Ez az érték azoknak a napoknak a számában fejezhető ki, 
amennyi egy megüresedett állás betöltéséhez szükséges (ürese-
dési költség).  

– Harmadsorban pedig, a meglévő alkalmazottak kétféleképen is ér-
téket képviselnek a szervezet számára az ott eltöltött idejük alap-
ján: 
– ismerik a szervezet működési rendjét; tudják, kihez kell fordul-

niuk egy adott problémával; hogyan kezelhetik a szervezeti bü-
rokráciát; tudják, hogy melyek a lényeges kérdések és melyek 
nem. Már túljutottak a társasággal kapcsolatos tanulási görbén 
(betanulási költség).  

– egy bizonyos ponton túl a szolgálati idő hosszával arányosan 
csökken annak a kockázata, hogy az adott munkavállaló távoz-
zon a szervezettől – tehát az állandóság is jelentős értéket kép-
visel (felmondási kockázat költsége).  

A fentiek alapján egyértelmű, hogy a meglévő szakképzett, termelé-
keny dolgozók a bérüket meghaladó értéket képviselnek a szervezet 
számára. A bért meghaladó minimális gazdasági nyereség megbecslé-
sének képessége több lehetőséget is kínál arra, hogy az emberekkel 
kapcsolatos vezetési döntések várható gazdasági hatását felmérjék. Az 
alábbiakban egy olyan esettanulmányt ismertetünk, amely érzékelteti a 
humántőke-megtérülési mutató alkalmasságát arra, hogy az erőforrások 
allokációjával kapcsolatos döntések hatásait megvizsgálják. 

A humántőke-megtérülési mutató alkalmazása 

Az esettanulmányban szereplő társaság kutatás-fejlesztési részle-
génél (ahol évente több száz, különböző nagyságrendű projekten dol-
goztak) a vezetők azt vizsgálták, hogyan javíthatnák a projektekbe be-
fektetett eszközök megtérülési rátáját. A projektek – különösen az öt év-
nél hosszabb ideig elhúzódó feladatok – sikerének egyik kulcstényezője 
a megfelelő emberek hozzárendelésében rejlett. Ebben az esetben a 
legnagyobb gondot az jelentette, hogy a kutatás-fejlesztési részleg ma-
gasan képzett műszaki vezetőinek – akikre nagy szükség volt a hosz-



szabb távú projektekben – több mint fele kevesebb mint tíz éven belül 
elérte a nyugdíjkorhatárt. Ugyanakkor az általános piaci feltételek a tár-
saság termékei szempontjából nem alakultak kedvezően, a tőkepiacokon 
pedig már előre vetült a 2002. év végi botrányok árnyéka.  

Ebben a helyzetben bármilyen típusú beruházás indokoltságának 
bebizonyítása komoly nehézségeket okozott, a humántőkével kapcsola-
tos beruházások pedig csupán annyit jelentettek, hogy a társaság nem 
épít le több embert. A kutatás-fejlesztési részleg vezetőinek módot kellett 
találniuk arra, hogy biztosítsák a tehetséges embereket a nagy kockázat-
tal járó, de nagy megtérülést ígérő projektekhez. Ebben a légkörben, 
amelyben a társaság vezetői a korai nyugdíjazást hatékony költségcsök-
kentési megoldásnak tartották, a nyugdíjas korú vezetők megtartása 
nem ígérkezett egyszerű feladatnak. A részleg vezetőinek igazolniuk kel-
lett ezeknek a munkatársaknak a társaság számára képviselt gazdasági 
értékét.  

A részleg egyik kulcspozícióban lévő, nyugdíjazás előtt álló munka-
társa (nevezzük Juditnak), aki 25 éve dolgozik a vállalatnál, és az egyik 
hosszú távú projekt szempontjából nélkülözhetetlen szakmai tudással 
rendelkezik, „megfelelő feltételek” mellett hajlandó három évvel elhalasz-
tani a nyugdíjba vonulását.  

Milyen ajánlatot tehet ebben a helyzetben a vezetőség, amely mind 
a társaság, mind pedig Judit szempontjából elfogadható?  

Nos, ez pontosan olyan kérdés, amelyre a humántőke-megtérülési 
mutató választ kínál. A mutató használatával megbecsülhető, hogy Judit 
hozzájárulása a társaság nyereségéhez (nem az árbevételéhez!) az el-
következő három év alatt 9 millió Ft lesz. Ez a becsült hozzájárulás azt a 
minimumot jelenti, amellyel Judit a „költségeit” (évi fizetése a juttatások-
kal mintegy 6 millió Ft) meghaladóan növeli a társaság értékét (1. ábra).  

Ez a minimum hozzájárulás négy fő összetevőből áll:  
– Judit esetében ez elsősorban a hatalmas társaságspecifikus tu-

dása (ezt tükrözi, hogy a mutató 60%-át a tanulási görbe – azaz a 
teljes termelékenység eléréséhez szükséges „betanulási” idő – 
teszi ki).  

– A felvételi és elbocsátási költségek a vizsgált három évben hozzá-
járulás 20%-át képviselik. 

– Az üresedési költség 13%-ot. 
– A felmondási kockázat költsége pedig átlagosan 7%-ot tesz ki  

(2. ábra). 
Judit esetében a humántőke-megtérülési mutató azt jelzi, hogy a 

társaságnak mindenképpen érdemes Judit számára egy jelentősebb  
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1. ábra A diagram Judit átlagos hozzájárulását mutatja a három évben, 
a humántőke-megtérülési mutató főbb összetevőinek viszonyában 
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2. ábra A társaság értéknövekedése „Judit” révén 
 
 
„megtartási” prémiumot felajánlania, hiszen a várható hozzájárulása a 
társaság nyereségéhez ezt indokolja. Mivel egy olyan projektben van rá 
szükség, amely milliárdos értéket képvisel a társaság számára, a mutató 



alapján akár ennek a becsült minimális hozzájárulásnak a teljes össze-
gét felkínálhatják Juditnak azért, hogy a következő három évben a társa-
ságnál maradjon. Bár a prémium javasolt összege (9 millió Ft a három év 
alatt), amely másfélszerese Judit éves fizetésének, első hallásra túlzott-
nak tűnhet, az elemzés az ellenkezőjét igazolja. 

Nem kétséges, hogy a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek 
értéket hoznak létre. Ennek az értéknek a gazdasági nagyságrendjét 
nem könnyű megbecsülni, de az nyilvánvaló, hogy ha egy kulcsfontos-
ságú dolgozó távozik a szervezettől, akkor ez az érték legalább annyival 
csökken, amennyibe ennek a dolgozónak a pótlása kerülne. Alapszinten 
a humántőke-megtérülési mutató értéke ezzel a pótlási költséggel azo-
nos. Ez az elemzés azonban csupán egyetlen személyre összpontosul, 
és nem veszi figyelembe sem azt a veszteséget, amelyet az adott dolgo-
zó távozása következtében a társaságnál maradó munkatársak termelé-
kenysége elszenved, sem a szervezet egyéb, a K+F részlegtől függő ré-
szeiben keletkező veszteséget. A K+F tevékenységet folytató társasá-
goknál a világ minden táján számos „Judit” dolgozik, és a velük kapcso-
latos döntések problémájával előbb vagy utóbb sok társaság vezetősé-
gének szembe kell néznie. 

A humántőke-megtérülési mutató alkalmazási módja  
a kutatás-fejlesztési szervezeteknél 

A humántőke-megtérülési mutató azonban nemcsak a fent ismerte-
tett döntések meghozatalában nyújthat segítséget, hanem egy adott 
szervezetnek a külső piacokkal kapcsolatos minimális megtérülési muta-
tójaként is szolgálhat. A mutató a korábbi teljesítménytől, illetve hozzájá-
rulástól, valamint a teljesítménygazdálkodási rendszertől is független, de 
egy működő rendszert feltételez. A mutatót a szervezetek az alábbiakra 
alkalmazhatják: 

♦ az emberek minimális jövedelmezőségének becslése minden 
egyes üzleti szegmensben; 

♦ az emberek minimális megtérülésének becslése a társaság egé-
szében; 

♦ a tudásgazdálkodással kapcsolatos kiadások indoklása: 
– a nyugdíjazáshoz közeledő legtapasztaltabb dolgozók kiválasz-

tása, és tudásuk dokumentálása, megőrzése, 
– azoknak a társaságnál maradó dolgozóknak a kiválasztása, 

akik a legtöbbet profitálhatnak a távozó munkatársak tudásának 
átvételéből; 

 



♦ az új munkavállalók, illetve az új munkakörbe kerülő dolgozók 
humánerőforrás-fejlesztési ciklusának lerövidítése; 

♦ a legfontosabb jelenlegi és jövőbeni hozzájárulások azonosítása; 
♦ azoknak a kulcsfontosságú munkatársaknak az azonosítása, 

akiknek az elvesztése jelentős kockázatot jelent (a megtartási rá-
fordítások megtervezése és indoklása); 

♦ az üzleti stratégia végrehajtásához szükséges humánerőforrások 
szintjének meghatározása; 

♦ a projektekhez szükséges munkaerő kiválasztása, hogy a megfe-
lelő tapasztalatokkal rendelkezők kerüljenek egy projektbe (a leg-
hatékonyabb kombináció kidolgozása); 

♦ az egyes üzleti szegmensek, illetve projektek humánerőforrások-
kal kapcsolatos indokolatlan ráfordításainak kimutatása; 

♦ beruházási és üzletrész értékesítési lehetőségek feltárása a 
befektetésarányos jövedelmezőség és az erőforrások alapján; 

♦ azoknak a szervezeti területeknek az elkülönítése, amelyek a hu-
mántőke szempontjából túl nagy kockázatot képviselnek (ahol a 
megfelelő egyensúlyt ki kell alakítani, és fenn kell tartani); 

♦ az eddig a bekerülési költségek között elszámolt üzemi erőforrás-
ok elkülönített kimutatása. 

Az egyéni érték meghatározása 

A humántőke-megtérülési mutató az egyén, illetve a munkakör 
szempontjából lényeges különféle faktorok – pl. az idő- és a kockázati 
dimenziók, a tanulási görbe, bérezés, munkaviszony hossza, beosztás, 
iparág – ötvözésével alkalmas arra, hogy messzemenőkig egyénre sza-
bott képet alkosson az egyes munkavállalók hozzájárulásáról a társaság 
értékéhez. Innen már csak egy kis lépés vezet az alkalmazások széles 
köréhez, illetve az emberi erőforrásokkal kapcsolatos ráfordítások meg-
térülésének mérlegeléséhez. A tehetségek megszerzéséért folytatott 
„harc” éppen erről szól: azt a humántőkét kell megszerezni, amely a le-
hető legnagyobb megtérülést biztosítja az emberi erőforrásokkal kapcso-
latos ráfordításoknak. 

Az egyedi érték meghatározását azonban nehezíti, hogy egyéb, 
szociális tényezőket is figyelembe kell venni. Az egyén értékét nemcsak 
a szakmai ismeretei és kompetenciái határozzák meg, hanem az a konk-
rét helyzet is, amelyben működik. A munkatársak közötti interakciók visz-
szahatnak a termelékenységükre – ez a hatás attól függ, hogy szinergiát 



teremtenek vagy éppen elvonják az energiákat a feladatoktól. Az egyén 
értéke ráadásul „mozgó célpont”: folyamatosan változik, ahogy a munka-
vállaló új ismereteket sajátít el, és új tapasztalatokra tesz szert. 

Az egyén értéke még egy fontos tényezőtől függ, ez pedig annak a 
szervezetnek a stratégiai kontextusa, amelyben dolgozik. Az 1990-es 
évek közepének-végének ún. „tehetségválságát” az olyan emberek hiá-
nya váltotta ki, akik rendelkeztek azokkal a vezetői és szakmai készsé-
gekkel, amelyek az internet és a kapcsolódó informatika jelentette lehe-
tőségek és fenyegetések között induló, illetve már bevezetett cégek irá-
nyításához szükségesek voltak. A „dot-com buborék” kipukkanása, és a 
gazdasági visszaesés széleskörű munkaerő-leépítéshez vezetett: ettől 
kezdve a tehetségek piacán a vevők diktáltak.  

Annak érdekében, hogy ez a fajta létszámleépítés, és az üzleti élet 
ilyen mértékű energiavesztése ne következhessen be újra, a társasá-
goknak fel kell tenniük maguknak a kérdést:  

– Hogyan lehetünk biztosak abban, hogy nem azokat a munkatár-
sakat engedjük el, akik a szervezetünk jövőbeni értékteremtése 
szempontjából nélkülözhetetlenek? 

Kétségtelen tény, hogy a humántőke értéke rendkívül összetett. A 
szervezeteknek tehát a humán eszközeiket úgy kell kezelniük mint egy 
olyan „befektetési portfoliót”, amelynek az egyes tételei eltérő megtérü-
lést kínálnak. Ezek némelyike már rövid távon hasznot hoz, míg mások-
nak időre és törődésre van szükségük ahhoz, hogy kibontakozhassanak. 
Biztosan születnek majd olyan mutatók, amelyek más szemszögből vilá-
gítják meg a humántőke értékét, a humántőke-megtérülési mutató azon-
ban olyan mérőeszközt kínál, amely nagy lehetőségeket rejt magában. 
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